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القسم األول
النصوص املتعلقة باإلميان
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ويف هذا القسم مخسة نصوص :
النص األول :
عن عمر  قال  :بينما نحن جلوس عند رسول اهلل  ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض
الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي  فأسند

ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال  :يا محمد أخبرني على اإلسالم ! فقال رسول اهلل 

 « :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل  ,وتقيم الصالة  ,وتؤتي الزكاة ,
وتصوم رمضان  ,وتحج البيت إن استطعت إله سبيال » قال  :صدقت  .قال  :فعجبنا له يسأله
ويصدقه قال  :فأخبرني عن اإليمان ! قال  « :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر
وتؤمن بالقدر خيره وشره » قال  :صدقت قال  :فأخبرني عن اإلحسان ! قال  « :أن تعبد اهلل كأنك
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال  :فأخبرني عن الساعة ! قال  « :ما المسؤول عنها بأعلم من
السائل » قال  :فأخبرني عن أماراتها! قال  « :أن تلد األمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء
الشاة يتطاولون في البنيان » قال  :ثم انطلق  ,فلبثت مليا ثم قال لي « :يا عمر أتدري من السائل ؟
» قلت  :اهلل ورسوله أعلم ! قال  « :فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » رواه مسلم .

شرح احلديث :

هذا احلديث عظيم الشأن جدا يشتمل على شرح الدين كله  ،وهلذا قال رسول اهلل  يف آخره « :هذا
جربيل آتاكم يعلمكم دينكم » بعد أن شرح درجة اإلسالم ودرجة اإلميان ودرجة اإلحسان فجعل ذلك
كله دينا.
وقال النووي ( :اعلم أن هذا احلديث جيمع أنواعا من العلوم واملعارف واآلداب واللطائف بل هو أصل
اإلسالم ).
ويف احلديث مسائل :
المسألة األولى  :دل احلديث على بعض آداب طالب العلم  ،فمن ذلك ينبغي لطالب العلم أن حيسن

اجللوس بني يدي العامل على هيئة التواضع  ،وأن ال يسيء األدب مع شيخه بقول أو فعل أو هيئة ويراعي
مع ذلك التجمل وحتسني الثياب والنظافة عند العلماء والفضالء  ،فإن جربيل  أتى معلما للناس حباله
ومقاله ،ومما يرشد إليه الطالب أن يكون قوي النفس ال يستحي عن السؤال وطلب احلق قال أحد السلف
 ( :ال ينال العلم مستحيي أو مستكرب) .
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وأرشد احلديث إىل بعض آداب العامل مع تالميذه ،فينبغي للعامل أن يتواضع وحيلم على السائل وإن جتاوز
ما جيب عليه من االحرتام والتكرمي .
المسألة الثانية :قوله « :اإلسالم أن تشهد:»000
حد اإلسالم لغة :االنقياد واخلضوع  ،واصطالحا :هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والرباءة
من الشرك وأهله ،وقد فسره النيب  بأعمال اجلوارح الظاهرة من القول والعمل ،وتنقسم األعمال إىل عمل
بدين كالصالة والصوم ،وعمل مايل كالزكاة ،وعمل مركب منهما كاحلج .فاإلسالم يشمل مجيع الواجبات
الظاهرة ،وإمنا اقتصر النيب  على ذكر األمور اخلمسة ألهنا األصول اليت يبىن عليها ،ويشهد لذلك قول
النيب  « : املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده » رواه مسلم .ويدخل أيضا يف مسمى اإلسالم ترك
احملرمات.
أما اإلميان فحده لغة :التصديق.
واصطالحا :قول اللسان واعتقاد اجلنان وعمل األركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان .وقد فسره النيب
 باالعتقادات الباطنة.
ومذهب أهل السنة واجلماعة يف اإلميان أنه قول وعمل  ،وأن األعمال كلها داخلة يف مسمى اإلميان ،
فقد حكى الشافعي على ذلك إمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهم ممن أدركهم .
وأنكر السلف على من أخرج األعمال من اإلميان إنكارا شديدا  .وقد دل على دخوله قوله تعاىل   :إِممنَا
ِ
ِ
ِ مِ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم آَيَاتُهُ َز َادتْ ُه ْم إِميَانًا َو َعلَى َرهِّبِ ْم يَتَ َومكلُو َن . 
ت قُلُوبُ ُه ْم َوإِذَا تُليَ ْ
ين إِذَا ذُكَر اللمهُ َوجلَ ْ
الْ ُم ْؤمنُو َن الذ َ
ويف الصحيحني  :عن أيب هريرة  عن النيب  قال  « :اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة
فأفضلها قول ال إله إال هلل وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان » .
المسألة الثالثة  :إذا ذكر اإلسالم أو اإلميان وحده يف نصوص الشرع صار معناه عاما يشمل األعمال

الظاهرة والباطنة  .كما يف حديث وفد عبد القيس حيث فسر النيب  اإلميان حينما ورد مفردا مبعىن الدين
الشامل للظاهر والباطن  .وإذا ذكر اإلسالم مقرونا باإلميان يف النصوص صار لكل واحد منهما معىن
خاص به  ،فاإلسالم مبعىن األعمال الظاهرة واإلميان مبعىن األعمال الباطنة  ،كما يف حديث جربيل وِّبذا
التفصيل يظهر حتقيق القول يف مسالة اإلسالم و اإلميان هل مها واحد أو خمتلفان  ،فالتحقيق أن اإلميان هو
تصديق القلب وإقراره ومعرفته واإلسالم هو استسالم العبد هلل وخضوعه وانقياده  ،كما يف حديث أنس عن
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النيب  قال  « :اإلسالم عالنية و اإلميان يف القلب » أخرجه أمحد ،وهلذا قال العلماء  :كل مؤمن مسلم
وليس كل مسلم مؤمن .
المسألة الرابعة  :دلت النصوص على أن من كمل اإلتيان مبباين اإلسالم اخلمس صار مسلما حقا أما من
أقر بالشهادتني صار مسلما حكما  ،فإذا دخل يف اإلسالم بذلك ألزم بشرائع اإلسالم وفرائضه  ،فإن امتنع
عن فعل مجيع الفرائض حكم بردته.
المسألة الخامسة  :أركان اإلميان ستة ال يصح اإلميان إال ِّبا مجيعا ،فمن ترك ركنا منها بطل إميانه:
األول  :اإلميان باهلل وهو االعتقاد اجلازم بوجود اهلل وربوبيته و ألوهيته وأمسائه وصفاته ووحدانية يف ذلك ،
ب ال مسماو ِ
ات
أي بأنه ال شريك له يف ربوبيته وال يف ألوهيته وال يف أمسائه و صفاته  ،قال اهلل تعاىلَ  :ر ُّ َ َ
َو ْاأل َْر ِ
اصطَِ ْرب لِعِبَ َادتِِه َه ْل تَ ْعلَ ُم لَهُ َِمسيًّا. 
ض َوَما بَْي نَ ُه َما فَ ْ
اعبُ ْدهُ َو ْ
الثاني  :اإلميان باملالئكة وهو االعتقاد اجلازم بوجودهم وأن اهلل خلقهم من نور لعبادته وأهنم عباد مكرمون
ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون يسبحون الليل والنهار ال
يغرتون.
وهلم وظائف كثرية فمنهم املوكلون حبمل العرش ومنهم املوكلون بالوحي ومنهم املوكلون باجلبال ومنهم خزنة
اجلنة وخزنة النار ومنهم املوكلون حبفظ أعمال العباد ومنهم املوكلون بقبض أرواح املؤمنني ومنهم املوكلون
بقبض أرواح الكافرين ومنهم املوكلون بسؤال العبد يف القرب  ،وأفضلهم جربيل روح القدس  وهم
كثريون ال يعلم عددهم إال اهلل ال يأكلون و ال يشربون وال يتناسلون وخلقتهم عظيمة هلم أجنحة متباينون
يف عددها وقد أعطاهم اهلل قوة يتمثلون ويتشكلون يف غري صورهم اليت خلقها اهلل عليها وقد حجبهم اهلل
عنا فال نراهم يف صورهم اليت خلقوا عليها ولكن كشفهم لبعض عباده كما رأى النيب  جربيل على
صورته له ستمائة جناح قد سد األفق.
الثالث  :اإلميان بالكتب وهو االعتقاد اجلازم بأن اهلل أنزل على رسله كتبا فيها أمره وهنيه ووعده ووعيده
ول ِمبَا أُنْ ِزَل إِلَْي ِه ِم ْن َربهِه َوالْ ُم ْؤِمنُو َن ُكلٌّ آَ َم َن بِاللم ِه َوَم َالئِ َكتِ ِه َوُكتُبِ ِه َوُر ُسلِ ِه َال
وفيها نور وهدى  آَ َم َن المر ُس ُ
ِ
نُ َفهر ُق ب ني أ ٍ
ك الْم ِ
ِ
صري. 
َحد ِم ْن ُر ُسل ِه َوقَالُوا َِمس ْعنَا َوأَطَ ْعنَا غُ ْفَرانَ َ
َْ َ َ
ك َربمنَا َوإلَْي َ َ
أنزهلا ألجل هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إىل النور وهي  :القران واإلجنيل والتوراة والزبور وصحف
إبراهيم وموسى  ،وأعظمها التوراة واإلجنيل والقرآن وأعظم الثالثة وناسخها وأفضلها القران .

5

الرابع  :اإلميان بالرسل وهو االعتقاد اجلازم بأن اهلل سبحانه أرسل إىل عباده رسال مبشرين ومنذرين هلداية
ِِ
ين لِئَ مال يَ ُكو َن لِلن ِ
ماس َعلَى اللم ِه
ين َوُمْنذر َ
البشر وإخراجهم من الظلمات إىل النور قال تعاىل ُ  :ر ُس ًال ُمبَ هش ِر َ
ٍ
ِ
ِ
ُح مجةٌ بَ ْع َد ُّ
يما  وقال تعاىل َ :ولََق ْد بَ َعثْ نَا ِيف ُك هل أُمة َر ُس ًوال أَن اُ ْعبُ ُدوا اللمهَ
الر ُس ِل َوَكا َن اللمهُ َع ِز ًيزا َحك ً
و ِ
وت .
اجتَنبُوا الطماغُ َ
َ ْ
ونؤمن بذلك إمجاال ال نعلم عددهم كما قال تعاىل   :ولََق ْد أَرس ْلنَا رس ًال ِمن قَبلِ َ ِ
صنَا
صْ
َ َْ ُُ ْ ْ
ك مْن ُه ْم َم ْن قَ َ
علَي َ ِ
ك  ونؤمن ِّبم تفصيال كما فصلهم اهلل يف كتابه.
ص َعلَْي َ
َْ
ص ْ
ك َومْن ُه ْم َم ْن َملْ نَ ْق ُ
وأفضلهم الرسل مث األنبياء وأفضل الرسل واألنبياء أولو العزم وهم مخسة  :حممد ونوح وإبراهيم وموسى
وعيسى صلوات اهلل عليهم أمجعني وأفضلهم نيب اإلسالم وخامت األنبياء واملرسلني حممد بن عبد اهلل اهلامشي
 ولَ ِكن رس َ ِ
ني .
ول اللمه َو َخ َامتَ النمبِيه َ
َ ْ َُ
واإلميان بواحد منهم يستلزم اإلميان ِّبم مجيعا  .والكفر بواحد منهم كفر جبميعهم ألن كل واحد منهم
ِ مِ
ني اللم ِه َوُر ُسلِ ِه
ين يَ ْك ُف ُرو َن بِاللم ِه َوُر ُسلِ ِه َويُِر ُ
يدو َن أَ ْن يُ َفهرقُوا بَ ْ َ
يدعو إىل توحيد اهلل وطاعته قال تعاىل   :إ من الذ َ
مخ ُذوا ب ِ
يدو َن أَ ْن ي ت ِ
ض َونَ ْك ُف ُر بِبَ ْع ٍ
َويَ ُقولُو َن نُ ْؤِم ُن بِبَ ْع ٍ
ك َسبِ ًيال . 
ض َويُِر ُ
ني َذل َ
َْ َ
َ
الخامس  :اإلميان باليوم اآلخر وهو االعتقاد اجلازم بيوم القيامة واإلميان بكل ما اخرب اهلل به وأخرب به

رسوله  مما يكون بعد املوت وحىت يدخل أهل اجلنة اجلنة  ،وأهل النار النار فنؤمن بأمور الغيب بعد
املوت من سكرات املوت وعامل الربزخ ونعيم القرب وعذابه وفتنته وسؤال امللكني وأن الشهداء أحياء عند
رِّبم يرزقون.
ونؤمن بيوم القيامة الكربى الذي حييي اهلل فيه املوتى ويبعث العباد من قبورهم مث حياسبهم  ،وبالنفخ يف
الصور وهي ثالث نفخات  :نفخة الفزع  ،ونفخة الصعق  ،ونفخة البعث والنشور فيقوم الناس لرب
العاملني حفاة عراة غرال تدنو منهم الشمس ومنهم من يلجمه العرق  ،وأول من يبعث وتنشق عنه األرض
هو نبينا حممد  وتنشر صحف األعمال فيكشف املخبوء ويظهر املستور وحيصل ما يف الصدور ويكلم
اهلل عباده ليس بينه وبينهم ترمجان ويدعى الناس بأمسائهم وأمساء آبائهم.
ونؤمن بامليزان الذي له كفتان توزن به أعمال العباد وأبداهنم وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه
بشماله أو من وراء ظهره  ،ويردون على حوض النيب  ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل ورحيه
أطيب من املسك وآنيته عدد جنوم السماء وطوله شهر وعرضه شهر من شرب منه مل يظمأ منه أبدا وحيرم
منه من ابتدع يف الدين.
ونؤمن بالصراط منصوب على منت جهنم يتجاوزه األبرار كل على حسب عمله ويزل عنه الفجار  ،مث من
جنا من أهل اجلنة حيبسون على قنطرة دون اجلنة يتقاص أهل اإلميان بعضهم من بعض مث كل يرى سبيله إما
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إىل جنة وإما إىل النار ،واجلنة والنار خملوقتان قبل اخللق ال تفنيان أبدا  ،واملوت يؤتى به يوم القيامة على
صورة كبش بني اجلنة والنار فيذبح فيصري اخللق يف خلود ال فناء بعده  ،ونؤمن بشفاعة نبينا وسائر النبيني
واملالئكة والشهداء والصديقني والصاحلني  ،وخيرج اهلل خلقا بغري شفاعة بفضله ورمحته.

السادس :اإلميان بالقدر خريه وشره وهو االعتقاد اجلازم بأن كل خري وشر بقضاء اهلل وقدره وأن اهلل تعاىل
فعال ملا يريد فكل شيء بإرادته وال خيرج عن مشيئته وتدبريه وعلم كل ما كان وما يكون من األشياء قبل
أن تكون يف األزل وقدر املقادير للكائنات حسبما سبق به علمه واقتضت حكمته وعلم أحوال عباده
وأرزاقهم وآجاهلم وأعماهلم  ،وملخصه  :هو ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إىل األبد قال
ِ ِ مِ
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْب ُل َوَكا َن أ َْم ُر اللم ِه قَ َد ًرا َم ْق ُد ًورا  وقال تعاىل  :إِنما ُك مل َش ْي ٍء
تعاىل:
ُ سنمةَ اللمه يف الذ َ
َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر.
ومراتب القدر أربعة ال يتحقق إميان العبد إال ِّبا:
األوىل  :العلم وهي اإلميان بأن اهلل عامل بكل ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون مجلة
ٍ ِ
ِ
ِ
يم .
وتفصيال وأنه علم ما اخللق عاملون قبل خلقهم قال تعاىل   :إ من اللمهَ ب ُك هل َش ْيء َعل ٌ
الثانية  :الكتابة وهي اإلميان بأن اهلل كتب ما سبق به علمه من مقادير املخلوقات يف اللوح احملفوظ وهو
الكتاب الذي مل يفرط فيه من شيء فكل ما جرى وما جيري إىل يوم القيامة مكتوب عنده يف أم الكتاب
ٍ
صْي نَاهُ ِيف إِ َم ٍام ُمبِ ٍ
ني.
قال تعاىلَ  :وُك مل َش ْيء ْ
أح َ
الثالثة  :املشيئة وهي اإلميان بأن كل شيء جيري يف هذا الكون فهو بإرادة اهلل ومشيئته الدائرة بني احلكمة
والرمحة ال يسأل عما يفعل وهم يسألون فمشيئته نافذة وقدرته شاملة ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن
ِ
ِ
ِ
ِ
يما. 
يما َحك ً
ال خيرج عن إرادته شيء قال تعاىل َ  :وَما تَ َشاءُو َن إمال أَ ْن يَ َشاءَ اللمهُ إ من اللمهَ َكا َن َعل ً
الرابعة  :اخللق وهي اإلميان بأن اهلل خالق كل شيء ال خالق غريه وال رب سواه وأن كل ما سواه خملوق فهو
ٍ
مرهُ تَ ْق ِد ًيرا ،وأن كل ما
خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته قال تعاىل َ  :و َخلَ َق ُك مل َش ْيء فَ َقد َ
جيري من خري وشر وكفر وإميان وطاعة ومعصية شاء اهلل وقدره وخلقه  ،وأنه حيب اإلميان والطاعة ويكره
الكفر واملعصية.
والعباد هلم قدرة على أفعاهلم واختيار وإرادة ملا يصدر منهم من طاعة ومعصية لكن مشيئتهم وإرادهتم تابعة
ملشيئة اهلل وإرادته خالفا للجربية الذين يقولون إن العبد جمرب على أفعاله ليس له اختيار وللقدرية الذين
يقولون إن العبد له إرادة مستقلة وأنه خيلق فعله وأن إرادته ومشيئته خارجة عن إرادة اهلل ومشيئته واحلق ما
عليه أهل السنة قال تعاىل   :لِمن َشاء ِمْن ُكم أَ ْن يستَ ِقيم وما تَ َشاءو َن إِمال أَ ْن ي َشاء اللمه ر ُّ ِ
ني. 
ب الْ َعالَم َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ
َ َ َُ
ُ
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المسألة السادسة :اإلحسان من مراتب الدين وهو أخص من اإلميان واإلسالم  ،وقد أشار النيب  إىل
أنه يشتمل على مقامني:
أحدمها :مقام املراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة اهلل إياه واطالعه عليه وقربه منه  ،فإذا
استحضر العبد هذا يف عمله وعمل عليه فهو خملص هلل ألن استحضاره ذلك مينعه من االلتفات لغري اهلل.
الثاين :مقام املشاهدة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدته هلل بقلبه فيتنور القلب باإلميان وتنفذ
البصرية يف العرفان حىت يصري الغيب كالعيان  ،وهذا هو حقيقة اإلحسان ويتفاوت أهله فيه حبسب
بصائرهم .
واإلحسان يوجب اخلشية واخلوف واهليبة والتعظيم ويوجب أيضا النصح يف العبادة وبذل اجلهد يف حتسينها
وإمتامها وإكماهلا.
المسألة السابعة :ينبغي على العبد أن يستحضر قرب اهلل ومعيته يف العبادة وقد ورد الندب إىل ذلك يف
السنة الصحيحة قال رسول اهلل  « : إن أحدكم إذا قام يصلي فإمنا يناجي ربه أو ربه بينه وبني القبلة»
متفق عليه ،وقال  للذين يرفعون أصواهتم بالذكر  « :إنكم ال تدعون أصما وال غائبا إنكم تدعون مسيعا
قريبا » ويف رواية  « :وهو أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته » متفق عليه  ،وقال بكر املزين ( :من مثلك
يا بن آدم خلي بينك وبني احملراب واملاء كلما شئت دخلت على اهلل  ليس بينك وبينه ترمجان ) وقال
مسلم بن يسار  ( :ما تلذذ املتلذذون مبثل اخللوة مبناجاة اهلل  ) وقال غزوان( :إين أصبت راحة قليب يف
جمالسة من لديه حاجيت)  ،وخطب عروة ابن الزبري إىل ابن عمر ابنته ومها يف الطواف فلم جيبه مث لقيه بعد
ذلك فاعتذر إليه وقال( :كنا يف الطواف نتخايل اهلل بني أعيننا) ،ومن وصل إىل هذه احلالة يف عبادته
استأنس باهلل وفرح بلقائه وانشغل قلبه بذكره واستغىن عن غريه .
المسألة الثامنة :أخرب النيب  أنه ال يعلم وقت حدوث الساعة وهو مما استأثر اهلل بعلمه ومل يطلع عليه

أحد ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النيب  قال  « :مفاتيح الغيب مخس ال يعلمها إال اهلل » مث
قرأ هذه اآلية   :إن اهلل عنده علم الساعة  اآلية .وقد ذكر يف هذا احلديث عالمتني من عالمات
الساعة وكلتامها وقعت :
األوىل " :أن تلد األمة ربتها " واملراد سيدهتا ومالكتها  ،وفسر ذلك بأحد معنيني:
املعىن األول  :أن يكثر جلب الرقيق حىت جتلب البنت فتعتق مث جتلب األم فتشرتيها البنت وتستخدمها
جاهلة بأهنا أمها وقد وقع هذا يف اإلسالم  ،وفيه كناية إىل انتشار اإلسالم وكثرة الفتوح وجلب الرقيق.
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املعىن الثاين  :وقيل يكثر العقوق يف األوالد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من حيث السب والضرب
واالستخدام واالستهانة.
الثانية « :أن ترى احلفاة العراة العالة  »00واملراد أن أسافل الناس يصريون رؤسائهم وتكثر أمواهلم حىت
يتباهوا بطول البنيان وزخرفته ويف ذلك انقالب املوازين وفساد نظام الدين والدنيا  ،فقد أخرج أمحد من
حديث أنس عن النيب  قال  « :بني يدي الساعة سنون خداعة يتهم فيها األمني ويؤمتن فيها املتهم
وينطق فيها الروبيضة قالوا وما الروبيضة قال السفيه ينطق يف أمر العامة » .
المسألة التاسعة :يف احلديث إشارة إىل كراهة ما ال تدعو احلاجة إليه من رفع البناء وتزويقه وغريه من
فضول املباح يف كل شيء  ،ومل يكن إطالة البنيان معروفا يف زمن النيب  وأصحابه بل كان بنياهنم على
قدر احلاجة  ،ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة عن رسول اهلل  قال  « :ال تقوم الساعة حىت يتطاول
الناس يف البنيان »  ،وكلما ابتعد الناس عن هدي النيب وروح اإلسالم حصل منهم توسع يف املعمار ومبالغة
يف زخرفة املباين وبذل األموال العظيمة يف سفاسف األمور  ،وال يؤجر العبد على شيء من ذلك كما روي
يف سنن ابن ماجه « كل نفقة العبد يؤجر عليها إال ما أنفقه يف املاء والطني » .
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النص الثاني :
قدم وفد عبد القيس على رسول اهلل  فقال «" :مرحبا بالقوم غير خزايا وال الندامى » .فقال :يا
رسول اهلل إن بيننا وبينك المشركين من مضر ,وإنا ال نصل إليك إال في الشهر الحرام ,فحدثنا
بجميل من األمر أن عملنا به دخلنا الجنة ,وندعوا به من وراءنا .قال« :آمركم بأربع وأنهاكم عن
أربع :اإليمان باهلل هل تدرون ما اإليمان باهلل ؟ شهادة أن ال إله إال اهلل ,وإقام الصالة ,وإيتاء الزكاة,
وصوم رمضان ,وأن تعطوا من المغانم الخمس ,وأنهاكم عن أربع :ما ينتبذ في الدباء والنقير والحنتم
والمزفت» .رواه مسلم من حديث قرة بن خالد وله طرق في الصحيحين عن أبي جمرة.

شرح احلديث :

إن الكتاب والسنة ليس بينهما تعارض أبداً ،فليس يف القرآن ما يناقض بعضه بعضاً ،وليس يف السنة
الصحيحة عن رسول اهلل  ما يناقض بعضه بعضاً ،وليس يف القرآن وال يف السنة ما يناقض الواقع أبداً،
ألن الواقع واقع حق ،والكتاب والسنة حق ،وال ميكن التناقض يف احلق ،وإذا فهمت هذه القاعدة احنلت
ِ ِِ
ِِ
ِ
اختِالَفاً
عنك إشكاالت كثرية .قال اهلل تعاىل  :أَفَالَ يَتَ َدبمُرو َن الْ ُق ْرآ َن َولَ ْو َكا َن م ْن عند َغ ِْري اللّه لََو َج ُدواْ فيه ْ
َكثِرياً  فإذا كان األمر كذلك فأحاديث النيب  ال ميكن أن تتناقض فإذا فسر النيب اإلميان بتفسري،
وفسره يف موضع آخر بتفسري آخر يعارض يف نظرك التفسري األول ،فإنك إذا تأملت مل جتد معارضة :
ففي حديث جربيل قسم النيب  الدين إىل ثالثة أقسام  :القسم األول  :اإلسالم .القسم الثاين :
اإلميان  .القسم الثالث  :اإلحسان .
ويف حديث وفد عبد القيس مل يذكر إال قسما واحداً وهو اإلسالم  .فاإلسالم عند اإلطالق يدخل فيه
اإلميان ألنه ال ميكن أن يقوم بشعائر اإلسالم إال من كان مؤمناً فإذا ذكر اإلسالم وحده مشل اإلميان ،وإذا
ذكر اإلميان وحده مشل اإلسالم ،وإذا ذكرا مجيعاً صار اإلميان يتعلق بالقلوب ،واإلسالم يتعلق باجلوارح،
ِ
ند
هين ِع َ
وهذه فائدة مهمة لطالب العلم فاإلسالم إذا ذكر وحده دخل فيه اإلميان قال اهلل تعاىل   :إ من الد َ
اللّ ِه ا ِإل ْسالَ ُم  . ومن املعلوم أن دين اإلسالم عقيدة وإميان وشرائع ،وإذا ذكر اإلميان وحده دخل فيه
اإلسالم ،وإذا ذكرا مجيعاً صار اإلميان ما يتعلق بالقلوب ،واإلسالم ما يتعلق باجلوارح ،وهلذا قال بعض
السلف( :اإلسالم عالنية ،واإلميان سر ) ألنه يف القلب ،ولذلك رمبا جتد منافقاً يصلي ويتصدق ويصوم
ول آمنما بِاللّ ِه وبِالْي وِم ِ
فهذا مسلم ظاهراً غري مؤمن كما قال تعاىل َ  :وِم َن الن ِ
اآلخ ِر َوَما ُهم
ماس َمن يَ ُق ُ َ
َ َْ
ِ ِِ
ني . 
مبُْؤمن َ
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واحلديث فيه داللة ظاهرة على مكانة العمل من اإلميان ،فقد فسر اإلميان يف حديث َوفْد عبد القيس مبا
فسر به اإلسالم هنا ،لكنه مل يذكر فيه احلج ،وهو متفق عليه.
فقال« :آمركم باإلميان باهلل وحده ،هل تدرون ما اإلميان باهلل وحده؟» قالوا :اهلل ورسوله أعلم .قال:
«شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم رمضان ،وأن  ،وأن
تعطوا من املغامن اخلمس » .وقد روى يف بعض طرقه« :اإلميان باهلل ،وشهادة أن ال إله إال اهلل» .لكن
األول أشهر.
ويف رواية أيب سعيد « : آمركم بأربع ،وأهناكم عن أربع :اعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئا» ،وقد فسر يف
ض ٌع وستون أو بضع وسبعون شعبة ،أفضلها قول ال إله
حديث شعب اإلميان ِّبذا وبغريه ،فقال« :اإلميان بِ ْ
إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء ُش ْعبَة من اإلميان».
وقوله  « :وأهناكم عن أربع :ما ينتبذ يف الدباء والنقري واحلنتم واملزفت».
واملراد ِّبذه األشياء أوعية كانوا جيعلون فيها التمر أو الزبيب مع املاء حىت حيلو مث يشربونه وقد يتخمر.
وسبب النهي سرعة ختمر ما وضع ِّبا ،وقد نسخ النهي عن االنتباذ فيها مع منع كل ما كان مسكرا.
فالدبماء بضم الدال وباملد وهو القرع اليابس أي الوعاء منه.
وجاء يف شرح النووي على مسلمُ :
وأما احلنتم فاختلف فيها فأصح األقوال وأقواها أهنا جرار خضر وهذا التفسري ثابت يف كتاب األشربة من
صحيح مسلم.
وأما النقري :ويف رواية « املقري » فالنقري فبالنون املفتوحة والقاف ،وأما املقري فبفتح القاف والياء أهنا جرار
يؤتى ِّبا من مصر مقريات األجواف وروى ذلك عن أنس بن مالك  وحنوه عن ابن أىب ليلى وزاد أهنا
محر.
واملختار أن العلماء فرقوا بني النقري واملقري فذهبوا إىل أن النقري جذع ينقر وسطه.
وأما املقري فهو املزفت وهو املطلي بالقار وهو الزفت وقيل الزفت نوع من القار  ،فقد صح عن ابن عمر
رضي اهلل عنهما أنه قال :املزفت هو املقري.
وأما معىن النهى عن هذه األربع فهو أنه هنى عن االنتباذ فيها وهو أن جيعل يف املاء حبات من متر أو
زبيب أو حنومها ليحلو ويشرب ،وإمنا خصت هذه بالنهى ألنه يسرع إليه اإلسكار فيها فيصري حراما جنسا
وتبطل ماليته فنهي عنه ملا فيه من إتالف املال ،وألنه رمبا شربه بعد إسكاره من مل يطلع عليه.
مث إن هذا النهى كان يف أول األمر مث نسخ حبديث بريدة  أن النيب  قال « :كنت هنيتكم عن
االنتباذ إال يف األسقية فانتبذوا يف كل وعاء وال تشربوا مسكرا» رواه مسلم يف الصحيح.
11
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النص الثالث :
بضع وستون ُش ْعبة ,والحياء ُش ْعبة من اإليمان»
حديث أبي هريرة  عن النبي  قال « :اإليمان ٌ
رواه البخاري.
قول :ال إله إال اهلل ,وأدناها
بضع وستون ُش ْعبة ,فأفضلُها ُ
بضع وسبعون أو ٌ
وعند مسلم « :اإليمان ٌ
إماطة األذى عن الطريق ,والحياء ُش ْعبة من اإليمان».

شرح الحديث :

حقيقة تشعب اإلميان معلومة من نصوص الكتاب والسنة ،وداللتها متنوعة ،فمنها ما دل عليها صراحة
هذا احلديث العظيم يف بيان الركائز اليت يقوم عليها معتقد التشعب يف اإلميان؛ فقد اشتمل على بيان
املقومات اليت تفسر حقيقة التشعب  ،حيث أبرز تنوع الشعب من حيث اشتماهلا على االعتقاد والعمل.
ومن حيث تنوع هذه الشعب يف حتقيقها لإلميان فمنها ما يكون بالعمل ومنها ما يكون بالقلب  ،يقول
اإلمام ابن منده ( :فجعل اإلميان شعبا  :بعضها باللسان  ،والشفتني  ،وبعضها بالقلب  ،وبعضها بسائر
اجلوارح ) .
قول :ال إله إال اهلل » وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد ،وأعلى خصال اإلميانِّ ،با عُلو
قوله  « :فأفضلُها ُ
ألجل أن تكو َن
اتل
الكفار لتكو َن كلمة اهلل هي العُليا  ،ولذا ال يكون مقاتالً ْ
َ
اإلميان وأهله؛ وهلذا حينما ي َق ُ
كلمة اهلل هي العليا؛ حىت ُخيْلِص يف قوله هلذه الكلمة.
فاملراد بقول :ال إله إال اهلل ؛ أي :القول باللسان  ،املواطئ للقلب  ،املقتضي للعمل  ،والناس حيال هذه
عهد النيب  . ومنهم َمن ينطق ِّبا وهو
الكلمة متفاوتون  :فمنهم َمن ينطق ِّبا وهو ز ٌ
نديق؛ كاملنافقني يف ْ
ِ
لصا يف قوله ِّبا .ومنهم َمن
هيق ،وهذا هو الذي جاءت األخبار بالثناء على قائلها بأن يكون صادقًا ُ
صد ٌ
وخم ً
ني؛ أي :يقوهلا قوالً ،لكنمها ال حتجزه عن املعاصي ،وال حتمله على الصرب والرضا
ني بَ ْ َ
ينطق ِّبا وهو بَ ْ َ
ضلى  -لكنمه مل يعلو قلبُه
والشكر ،ومقامات اإلميان العُليا؛ أل من الكلمة وإ ْن قاهلا بلسانه  -وهي عُليا وفُ ْ
عظمت َحمارم اهلل يف نفسه .
ت هذه الكلمة يف القلب،
نفسه ،ومل ُ
ِّبا ،فلم ُ
ْ
يزك عملُه  ،وهلذا؛ كلمما َعلَ ْ
تزك ُ
يبني َعظَمة
ومنها وما هو مشروع مستحب كإماطة األذى عن الطريق فعرب عنه بقوله  « :فأدناها »ويف هذا ه
جعلت إزالة األذى عن الطريق ِمن ُش َعب اإلميان اليت َمن فمرط فيها ،فقد
هذا الدهين ،وهذه الشريعة كيف
ْ
ُّعب ،استكمل اإلميان؛ حليازته
ُّعب ،وهذا ه
يبني أن َمن استكمل الش َ
نقص إميانُه؛ ألنه مل يستكمل الش َ
َ
وص َل إىل أدناها..
ُّعب إىل أ ْن َ
ألعلى الش َ
13

«
ومنها ما هو واجب كاحلياء فاقتصر على بيان مكانته من كوهنا واحد من شعب اإلميان ،بقوله:
يبعث على ْترك ِ
رذائل األخالق واألعمال ،فتنكسر الن ْفس
واحلياء شعبة من اإلميان »  .وهو ُخلق مجيل ُ
على اإلقدام عليها؛ أل من فيها دناءَةً تنايف احلياء ،وهذا هو احلياء الشرعي املمدوح صاحبُه  ،ويف الصحيحني
من حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -أ من النيب  ممر على ٍ
رجل وهو يُعاتب أخاه يف احلياء ،يقول:
دعهُ فإ من احلياء من اإلميان» ولكن
إمنك لتستحيي ،حىت كأنمه يقول :قد أضمر بك ،فقال رسول اهلل ْ « : 
ال يدخل يف ُمس ممى احلياء الشرعي االستحياء يف طَ ِ
لب العلم بعدم السؤال واملشاركة بالبحث فيه ،وكذا
وجنب عن حتصيل اخلري.
االستحياء من الناس بعدم إنكار ُمنك ٍر؛ فإن هذا َ
ضعف َ
وخ َورُ ،
وهذا احلديث عمدة يف بيان تالزم شعب اإلميان من حيث ارتباط الظاهر بالباطن :فالنطق بالشهادة عمل
ظاهر تضمن شعبا باطنة من كمال التصديق واإلخالص ،وتضمن شعبا ظاهره من كمال التطبيق وااللتزام
بالشريعة ،واحلياء شعبة باطنة  ،وإماطة األذى عن الطريق شعبة ظاهرة.
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النص الرابع :

َّ ِ
ال لَ ُهم الن ِ
يمانًا َوقَالُوا
َّاس قَ ْد َج َمعُوا لَ ُك ْم فَا ْخ َ
ش ْو ُه ْم فَـ َز َ
اد ُه ْم إِ َ
قال اهلل تعالى  :الذ َ
َّاس إ َّن الن َ
ُ
ين قَ َ ُ
ِ
َّ ِ
ض َوا َن اللَّ ِه
س ْس ُه ْم ُسوءٌ َواتَّـبَـعُوا ِر ْ
يل ( )173فَانْـ َقلَبُوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن اللَّ ِه َوفَ ْ
ض ٍل لَ ْم يَ ْم َ
َح ْسبُـنَا اللهُ َون ْع َم ال َْوك ُ
ض ٍل َع ِظ ٍ
يم [ سورة آل عمران .] 174 – 173 :
َواللَّهُ ذُو فَ ْ

شرح اآليات :

سبب نزول هذه اآلية أن النيب  وأصحابه ملا مسعوا أن أبا سفيان قد مجع اجلموع لقتاهلم زادهم إمياناً
وتصديقاً ،وقال :حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،أي أن اهلل كافينا نعم املوىل ونعم النصري.
فاحلق عند أهل السنة أن اإلميان يزيد وينقص ،والزيادة حتصل بالعمل الصاحل  ،والنقص برتكه ،وقد استدل
لزيادة باألدلة الشرعية ومنها هذه اآلية الكرمية .
وزيادة اإلميان تلحق ذات التصديق كما تلحق جانب العمل ،وزيادة التصديق تعين أمرين:
زيادة يف آحاد املص مدق به ،فتصري زيادة يف التصديق من جهة الكم.
وزيادة تلحق ذات التصديق كيفا ،وتعين تأكده ووثوقه وقوته  ،فإن هذا مما ال يستوي فيه املؤمنون  ،حىت
مع استوائهم يف عدم الشك أو الظن املناقض ألصل التصديق.
وحمل الزيادة هنا بزيادة العمل الباطن من التصديق بأمر الرسول والتوكل التام على اهلل تعاىل ،ملا أمر النيب 
اجملتىب الصحابة الكرام  بالذهاب معه ملواجهة املشركني بعد ان أهنكتهم احلرب واجهدهم مالقوه من
قتال املشركني  ،فكان ما أورثه اليقني بوعد اهلل والتوكل عليه زيادة يف إمياهنم ظهر يف االنقياد التام ألمر اهلل
ورسوله  ، فكان هلم من ذلك نصيب من رمحة اهلل حيث كف الناس عنهم كما هو معلوم .
روى البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -قال ( :حسبنا اهلل ونعم الوكيل قاهلا
إبراهيم  حني أُلقي يف النار وقاهلا حممد  حني قالوا ﴿ :الم ِذين قَ َال َهلُم النماس إِ
م
ماس قَ ْد َمجَعُوا
ن
ال
ن
َ
َ
ُ ُ
ِ
م ِ
ِ
يل ﴾ [آل عمران.)]173 :
لَ ُك ْم فَ ْ
اخ َش ْوُه ْم فَ َز َاد ُه ْم إميَانًا َوقَالُوا َح ْسبُنَا اللهُ َون ْع َم الْ َوك ُ
ض ٍل َع ِظي ٍم
ض َوا َن اللم ِه َواللمهُ ذُو فَ ْ
أما قوله تعاىل ﴿ :فَانْ َقلَبُوا بِنِ ْع َم ٍة ِم َن اللم ِه َوفَ ْ
ض ٍل َملْ ميَْ َس ْس ُه ْم ُسوءٌ َواتمبَ عُوا ِر ْ
﴾ [آل عمران ]174 :قال ابن كثري  -رمحه اهلل  ( :-ملا توكلوا على اهلل كفاهم ما أمههم ،ورد عنهم بأس
من أراد كيدهم ،فرجعوا إىل بلدهم مل ميسسهم سوء ما أضمر هلم عدوهم ).
وقال املفسرون :أعطاهم اهلل من اجلزاء أربعة معان :النعمة ،والفضل ،وصرف السوء ،واتهباع رضوان اهلل،
فرضي عنهم ورضوا عنه.
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يقول العلماء إن معىن   :حسبنا اهلل  : أي اهلل كافينا  ،فاحلسب هو الكايف أو الكفاية ،واملسلم يؤمن
بأن اهلل عز وجل بقدرته وعظمته وجالله يكفي العبد من كل ما أمهه وأصابه  ،ويرد عنه بعظيم حوله كل
خطر خيافه  ،وكل عدو يسعى يف النيل منه.
وأما معىن   :نعم الوكيل أي  :أمدح من هو قيهم على أمورنا  ،وقائم على مصاحلنا  ،وكفيل بنا ،وهو اهلل
 ، فهو أفضل وكيل ؛ ألن من توكل على اهلل كفاه  ،ومن التجأ إليه سبحانه بصدق مل خيب ظنه وال
رجاؤه  ،وهو عز وجل أعظم من يستحق الثناء واحلمد والشكر لذلك .
ويقول الشيخ ابن عثيمني  -رمحه اهلل َ  ( : -ح ْسبُنَا  أي  :كافينا يف مهماتنا وملماتناَ  ،ونِ ْع َم الْ َوكِيل
 إنه نعم الكايف جل وعال  ،فإنه نعم املوىل ونعم النصري  ،ولكنه إمنا يكون ناصرا ملن انتصر به واستنصر
به  ،فإنه  أكرم األكرمني وأجود األجودين  ،فإذا اجته اإلنسان إليه يف أموره أعانه وساعده وتواله ،
ولكن البالء من بين آدم  ،حيث يكون اإلعراض كثريا يف اإلنسان  ،ويعتمد على األمور املادية دون األمور
املعنوية ) .
وقوله   :حسبنا اهلل ونعم الوكيل  من أعظم األدعية فضال ؛ وأعالها مرتبة  ،وأصدقها هلجة ؛ ألنه
ص َدق يف جلوئه إىل ربه سبحانه حقق له الكفاية املطلقة،
ومن َ
يتضمن حقيقة التوكل على اهلل عز وجل َ ،
الكفاية من شر األعداء  ،والكفاية من مهوم الدنيا ونكدها  ،والكفاية يف كل موقف يقول العبد فيه هذه
الكلمة يكتب اهلل  له بسببها ما يريده  ،ويكتب له الكفاية من احلاجة إىل الناس  ،فهي اعرتاف بالفقر
إىل اهلل  ،وإعالن االستغناء عما يف أيدي الناس .
ومع ذلك  ،فننبه إىل أنه مل يرد يف حديث خاص أن من قاهلا كان له من األجر كذا وكذا  ،لكن قول اهلل
سبحانه وتعاىل َ  :وَم ْن يَتَ َومك ْل َعلَى اللم ِه فَ ُه َو َح ْسبُهُ إِ من اللمهَ بَالِ ُغ أ َْم ِرهِ قَ ْد َج َع َل اللمهُ لِ ُك هل َش ْي ٍء قَ ْد ًرا [ 
الطالق ] 3:؛ دليل على أن من توكل على اهلل حق التوكل  ،وعده اهلل سبحانه أن يكفيه ما أمهه  ،ويكون
حسيبه وحفيظه  ،فال حيتاج إىل شيء بعده  ،وكفى بذلك فضال وثوابا ؛ فإن من كفاه اهلل َسعِ َد يف الدنيا
ِ
واآلخرة بقدرة اهلل وعزته وحكمته  ،ولذلك قال تعاىل يف اآلية األخرى َ  :وَم ْن يَتَ َومك ْل َعلَى اللمه فَِإ من اللمهَ
ِ
يم  [ األنفال. ]49:
َع ِز ٌيز َحك ٌ
ويناسب هذا الدعاء كل موقف يصيب املسلم فيه هم أو فزع أو خوف  ،وكذلك كل ظرف شدة أو كرب
أو مصيبة  ،فيكون لسان حاله ومقاله االلتجاء إىل اهلل  ،واالكتفاء حبمايته وجنابه العظيم عن اخللق أمجعني
.
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وقد ورد يف ذلك حديث أَِيب سعِ ٍ
ول اهللِ َ « : كيف أَنْعم و ِ
ب ال َق ْرِن
يد اخلدري  قَ َال  :قَ َال َر ُس ُ
ْ َ َُ َ َ
َ
صاح ُ
ِ
ِ
َصح ِ
ميب  ، فَ َق َال
استَ َم َع ا ِإل ْذ َن َم َىت يُ ْؤَم ُر بِالنم ْف ِخ فَيَ ْن ُف ُخ »  ،فَ َكأَ من ذَل َ
اب النِ ه
قَد التَ َق َم ال َق ْر َن َو ْ
ك ثَ ُق َل َعلَى أ ْ َ
1
َهلم  « :قُولُوا  :حسب نَا اللمه ونِعم ِ
يل َعلَى اهللِ تَ َومك ْلنَا» .
ُْ
َ ُْ ُ َ ْ َ َ
الوك ُ
فنالحظ مما سبق أن هذا الدعاء ميكن أن يقال يف مواجهة املسلم الظامل  ،وليس فقط الكافر  ،كما ميكن
أن يلجأ إليه املهموم أو املكروب أو اخلائف بسبب تعدي أحد املسلمني .
وأما الظامل الذي قيل يف حقه هذا الدعاء فليس له إال التوبة الصادقة  ،وطلب العفو ممن ظلمهم وانتهك
حقوقهم  ،ورد املظامل إىل أهلها ؛ وإال فإن اهلل عز وجل سيكون خصمه يوم القيامة  ،وغالبا ما يعجل له
العقوبة يف الدنيا ،فإن دعوة املظلوم ليس بينها وبني اهلل حجاب.
ومن فوائد اآليات الكرميات:
 -1أن املؤمن إذا كان يف كرب وشدة فتوكل على اهلل وقال :حسبنا اهلل ونعم الوكيل ،فإن اهلل يكفيه ما أمهه
ويصرف عنه كيد عدوه .
 -2أن اهلل تعاىل قذف يف قلوب املشركني الرعب ،حني مسعوا أن النيب وأصحابه خرجوا ملالحقتهم،
فاهنزموا وعادوا خائبني.
ِ
الر ْع ِ
ب َم ِس َريةَ َش ْه ٍر" .وقد اختلف أهل العلم هل هو
ت بِ ُّ
والرعب من أقوى أسباب النصر ،قال " نُص ْر ُ
خاص بالرسول  أو يشمل ما حيصل ألعداء أتباعه إىل يوم القيامة ،قال الشيخ ابن عثيمني -رمحه اهلل -
ِ مِ
ِ ِ
ب
ين َك َف ُروا ُّ
الر ْع َ
:وإذا كان الرعب يُلقى يف قلوب الذين كفروا إلشراكهم ،قال تعاىلَ ﴿:سنُ ْلقي يف قُلُوب الذ َ
ِِ
ِمبَا أَ ْشرُكوا بِاللم ِه َما َملْ يُنَ هزْل بِِه ُس ْلطَانًا َوَمأْ َو ُاهم الن ُ ِ
ني ﴾ [آل عمران .]151 :فإن
س َمثْ َوى الظمالم َ
ُ
َ
مار َوبْئ َ
ِ
ِ
م
ك َهلُ ُم
ين آَ َمنُوا َوَملْ يَ ْلبِ ُسوا إِميَانَ ُه ْم بِظُْل ٍم أُولَئ َ
األمن يُلقى يف قلوب الذين آمنوا لتوحيدهم ،قال تعاىل ﴿ :الذ َ
ْاأل َْم ُن َوُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن ﴾ [األنعام .]82 :وكلما كان اإلنسان أشد إمياناً وتوحيداً كان أشد أمناً واستقراراً،
وهذا شيء جمرب ألن من كان أشد إمياناً وتوحيداً كان أقوى توكالً.
ومن أقوى أسباب األمن ومصابرة األعداء التوكل على اهلل . 

 1رواه الترمذي وقال  :هذا حديث حسن ،وقد روي من غير وجه هذا الحديث عن عطية ،عن أبي سعيد الخدري  عن
النبي  نحوه .وصححه األلباني في " صحيح الترمذي " ،وفي " السلسلة الصحيحة " ولذلك بوب النسائي على هذا
اف قوما " انتهى من " عمل اليوم والليلة "  ،وذكره ابن القيم  -رحمه هللا  -في " الفصل
الدعاء بقوله َ " :ما َيقُول إذا َخ َ
التاسع عشر في الذكر عند لقاء العدو ومن يخاف سلطانا ً وغيره " انتهى من " الوابل الصيب "
17
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النص الخامس :
حديث ابن عباس قال  :قال النبي  « : ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ,وال يشرب الخمر

حين يشربها وهو مؤمن , »...رواه البخاري .
شرح احلديث :

اختلف العلماء يف توجيه النصوص اليت ورد فيها نفي اإلميان عمن فعل حمرما أو ترك واجبا كقوله  يف
الصحيحني « :ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن وال يشرب
اخلمر حني يشرِّبا وهو مؤمن وال ينتهب هنبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو
مؤمن»
قال النووي  -رمحه اهلل  -يف شرح هذا احلديث ( :فالقول الصحيح الذي قاله احملققون أن معناه :ال يفعل
هذه املعاصي وهو كامل اإلميان ،وهذا من األلفاظ اليت تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ...كما
يقال :ال علم إال ما نفع ،وال مال إال اإلبل ،وال عيش إال عيش اآلخرة.
وإمنا تأولناه على هذا املعىن حلديث أيب ذر وغريه من قال « :ال إله إال اهلل دخل اجلنة وإن زىن وإن سرق »
مع إمجاع أهل احلق على أن الزاين والسارق والقاتل وغريهم من أهل الكبائر غري الشرك ال يكفرون بذلك،
بل هم مؤمنون ناقصو اإلميان ،إن تابوا سقطت عقوبتهم ،وإن ماتوا مصرين على الكبرية كانوا يف املشيئة،
إن شاء اهلل عفا عنهم وأدخلهم اجلنة أوالً ،وإن شاء عذِّبم مث أدخلهم اجلنة ).
كثريا ما ينفي النتفاء بعض
ويقول ابن رجب  ( :املراد بنفي اإلميان نفي بلوغ حقيقته وهنايته فإن اإلميان ً
أركانه وواجباته كقوله  « : ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن
وال يشرب اخلمر حني يشرِّبا وهو مؤمن » وقوله  « :ال يؤمن من ال يأمن جاره بوائقه » ) .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رمحه اهلل  -يف عقيدته الواسطية( :ونقول هو مؤمن ناقص اإلميان أو مؤمن
بإميانه فاسق بكبريته فال يعطى االسم املطلق وال يسلب مطلق اإلميان).
أما من قال هو مسلم من السلف فليس مراده تكفريه وإمنا أخذ بظاهر النصوص اليت تنفي عنه وصف
اإلميان فمخالفتهم يسرية يف االسم ال يرتتب عليها حكم.
ومذهب أهل السنة وسط يف هذه املسألة بني املعتزلة واخلوارج الذين يسلبون عنه االسم فيكفرونه واملرجئة
الذين يثبتون له االسم املطلق ويقولون هو مؤمن كامل اإلميان...
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القسم الثاين
النصوص المتعلقة بالقدر
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النص األول :

ويف هذا القسم ثالثة نصوص :

حديث أبي هريرة  عن النبي  قال « :احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا
وأخرجتنا من الجنة فقال له آدم :أنت موسى اصطفاك اهلل بكالمه وخط لك بيده أتلومني على أمر
قدره اهلل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي  : فحج آدم موسى فحج آدم موسى »
الحديث رواه البخاري في كتاب القدر ,باب محاجة آدم لموسى عند اهلل واللفظ لإلمام مسلم.

شرح الحديث :

قوله  « : احتج آدم وموسى » قال أبو احلسن القابسي  :التقت أرواحهما يف السماء ،فوقع احلجاج
بينهما.
قال القاضي عياض :وحيتمل أنه على ظاهره ،وأهنما اجتمعا بأشخاصهما  ،وقد ثبت يف حديث اإلسراء
أن النيب  اجتمع باألنبياء  ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني يف السماوات ،ويف بيت املقدس  ،وصلى
ِّبم  .قال  :فال يبعد أن اهلل تعاىل أحياهم كما جاء يف الشهداء .
قال :وحيتمل أن ذلك جرى يف حياة موسى ؛ سأل اهلل تعاىل أن يريه آدم فحاجه .
قوله  « : فقال موسى  :يا آدم أنت أبونا خيبتنا  ،وأخرجتنا من اجلنة ».
ويف رواية « :أنت آدم الذي أغويت الناس  ،وأخرجتهم من اجلنة ».
ويف رواية «:أهبطت الناس خبطيئتك إىل األرض ».
معىن «خيبتنا» :أوقعتنا يف اخليبة ،وهي احلرمان واخلسران ،ومعناه :كنت سبب خيبتنا وإغوائنا باخلطيئة اليت
ضنا حنن إلغواء الشياطني.
تعر ْ
ترتب عليها إخراجك من اجلنة ،مث ّ
والغي االهنماك يف الشر.
وفيه جواز إطالق الشيء على سببه .
وفيه ذكر اجلنة وهي موجودة من قبل آدم  .هذا مذهب أهل احلق .
قوله « :اصطفاك اهلل بكالمه وخط لك بيده » :وجيب اإلميان بصفة اليد من غري التعرض لكيفيتها أو
لتأويلها.
ومعىن «اصطفاك» :أي اختصك وآثرك بذلك .
قوله  « :أتلومين على أمر قدره اهلل علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة ؟ » :املراد بالتقدير هنا الكتابة يف
علي قبل خلقي بأربعني سنة.
اللوح احملفوظ  ،ويف صحف التوراة وألواحها ،أي كتبه ّ
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وقد صرح ِّبذا يف الرواية اليت بعد هذه  ،فقال  :بكم وجدت اهلل كتب التوراة قبل أن أخلق ؟ قال موسى
 :بأربعني سنة  .قال  :أتلومين على أن عملت عمال كتب اهلل علي أن أعمله قبل أن خيلقين بأربعني سنة
؟.
فهذه الرواية مصرحة ببيان املراد بالتقدير  ،وال جيوز أن يراد به حقيقة القدر  ،فإن علم اهلل تعاىل وما قدره
على عباده وأراد من خلقه أزيل ال أول له ،ومل يزل سبحانه مريدا ملا أراده من خلقه من طاعة ومعصية ،
وخري وشر .
آدم موسى » :هكذا الرواية يف مجيع كتب احلديث باتفاق الناقلني والرواة والشراح وأهل
فحج ُ
قوله ّ « : 
آدم موسى » برفع آدم  ،وهو فاعل  ،أيَ :غلَبَه باحلجة  ،وظهر عليه ِّبا .
فحج ُ
الغريبّ « :
علي ،فال بد من
علي قبل أن أُخلق  ،وقُ هدر ّ
ومعىن كالم آدم  : أنك يا موسى تعلم أن هذا ُكتب ّ
وقوعه  ،ولو حرصت أنا واخلالئق أمجعون على رد مثقال ذرة منه مل نقدر  ،فلِ َم تلومين على ذلك ؟.
وألن اللوم على الذنب شرعي ال عقلي  ،وإذ تاب اهلل تعاىل على آدم  ،وغفر له  ،زال عنه اللوم فمن
المه كان حمجوجا بالشرع .
علي مل يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك  ،وإن
فإن قيل  :فالعاصي منا لو قال  :هذه املعصية ق ّدرها اهلل ّ
كان صادقا فيما قاله .
فاجلواب :أن هذا العاصي باق يف دار التكليف  ،جا ٍر عليه أحكام املكلفني من العقوبة واللوم والتوبيخ
وغريها ،ويف لومه وعقوبته زجر له ولغريه عن مثل هذا الفعل  ،وهو حمتاج إىل زجر ما مل ميت فأما آدم
فميت خارج عن دار التكليف وعن احلاجة إىل الزجر ،فلم يكن يف القول املذكور له فائدة  ،بل فيه إيذاء
وختجيل  .واهلل أعلم وهذا ما قرره اإلمام النووي يف شرح مسلم.
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النص الثاني :
حديث علي  قال كنا جلوسا مع النبي  ومعه عود ينكت في األرض وقال  « :ما منكم من أحد
إال قد كتب مقعده من النار أو من الجنة » فقال رجل من القوم  :أال نتكل يا رسول اهلل؟ قال « :ال
اعملوا فكل ميسر » ثم قرأ   :فأما من أعطى واتقى  اآلية رواه البخاري.

شرح الحديث :

قوله ( :كنّا جلوساً ) :ويف رواية ( :كنّا قعوداً ) ،وزاد يف رواية ( :كنا مع النيب  يف بقيع الغرقد يف جنازة

)
قوله ( :ومعه عود ينكت به يف األرض ) :يف رواية ( :وبيده عود ،فجعل ينكت به)...
قوله ( :فن ّكس) :بتشديد الكاف ،أي أطرق .
قوله ( :ما منكم من أحد إال قد كتب مقعده من النار أو من اجلنة ،فقال رجل من القوم) :ويف رواية( :
فقالوا يا رسول اهلل ) ،وهذا الرجل وقع يف حديث جابر عند مسلم أنه سراقة بن مالك بن جعشم.
قوله ( :أفال نتكل يا رسول اهلل ) :الفاء معقبة لشيء حمذوف تقديره :فإذا كان كذلك أفال نتكل.
وزاد يف رواية ( :أفال نتكل على كتابنا وندع العمل) :أي نعتمد على ما قُ هدر علينا؟ (قال :ال) :أي ال
تتكلوا.
وحاصل السؤال :أال نرتك مشقة العمل فإنا سنصري إىل ما قُ هدر علينا.
ِ
واجلواب :ال مشقة؛ ألن م ٍ
يسره اهلل.
كل أحد ُميَ مسٌر ملا ُخل َق له ،وهو يسري على ما ّ
وقال الطييب  :اجلواب من األسلوب احلكيمَ :منَ َعهم عن ترك العمل وأََمَرهم بالتزام ما جيب على العبد من
العبودية َوز َجَرهم عن التصرف يف األمور املغيبة فال جيعلوا العبادة وتركها سبباً مستقالً لدخول اجلنة والنار؛
بل هي عالمات فقط .
فعمل اإلنسان مكتوب  ،ولكن لو سئلت هل تعلم ما كتب لك من العمل؟ ال تدري ماذا يكون لك يف
الغد ،بدليل قوله تعاىل   :وما تدري نفس ماذا تكسب غدا  [ سورة لقمان. ] 34 :فإذا كنت ال
تدري فإنه يبطل احتجاجك بالقدر.
وهلذا أبطل اهلل حجة الذين حيتجون على شركهم بالقدر ،فقال سبحانه  :سيقول الذين أشركوا لو شاء
اهلل ما أشركنا وال آباؤنا وال حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حىت ذاقوا بأسنا  [ سورة
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األنعام ] 148 :ووجه إبطال هذه احلجة قوله تعاىل  :حىت ذاقوا بأسنا . ولو كان هلم حجة يف ذلك ما
أذاقهم اهلل بأسه.
فإذا كنت ال تدري ماذا كتب لك فال احتجاج لك بالقدر ،وهلذا فأنت ال تدري ماذا كتب لك من
الرزق ،وهلذا تسعى يف طلب الرزق ،والعمل كالرزق مقدور لك ولكن جيب عليك أن تسعى للعمل كما
تسعى للرزق وتقوم بطاعة اهلل.
وكذلك فال احتجاج ألحد بالقدر على معصية اهلل ،فمن الناس من إذا أمرته بالطاعة أجابك بكلمة حق
أريد ِّبا باطل ،فيقول :نسأل اهلل أن يهدينا .وال شك أن اإلنسان ينبغي أن يسأل اهلل اهلداية لكن هذا أراد
بقوله دفع اللوم عن نفسه ولو كان صادقاً يف طلب اهلداية جلد يف اهلداية وعمل هلا.
فكما أنك لن ترزق الولد مبجرد التمين بل البد أن تأخذ بأسبابه فتتزوج فإنك لكي تنال اهلداية البد أن
تتجه إىل ربك ،وإذا اجتهت إليه سبحانه فثق أن ما يؤتيك اهلل سبحانه أكثر من عملك .ويف احلديث
القدسي « :من عادى يل ولياً فقد آذانته باحلرب ،وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه،
وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به ،ويده اليت يبطش ِّبا،
ورجله اليت ميشي ِّبا ،ولئن سألين ألعطينه ،ولئن استعاذاين ألعيذنه »  ..فانظر ما يؤتيك اهلل سبحانه
وتعاىل إذا تقربت إليه بأن حيفظ لك جوارحك يس ّددك ويسددك يف مجيع أعمالك ،وإذا سألته أعطاك ،وإذا
استعذت به أعاذك.
وثبت كذلك عن رسول اهلل  أنه أخرب عن ربه أن من تقرب إىل اهلل شرباً تقرب اهلل إليه ذراعاً ،ومن تقرب
إليه ذراعاً تقرب إليه باعاً  ،ومن أتاه ميشي أتاه اهلل هرولة .فأقبل على ربك جتد أكثر بكثري من عملك ،أما
أن تعرض وتقول :أسأل اهلل أن يهديين .فهذا أشبه ما يكون باالستهزاء باهلل سبحانه.
وهلذا فنقول ملن يزعم أنه يرتك العمل ويتكل على ما كتب ،نقول له :اعمل فقد جاءتك الرسل ونزلت
الكتب وبني اخلري ورغب فيه ،وبني الشر وحذر منه ،وأوتيت عقالً فما عليك إال أن تقوم مبا يقتضيه هذا
العقل من اتباع ما جاءت به الرسل  .وهلذا قال الرسول  « : اعملوا فكل ميسر ملا خلق له» مث تال قول
اهلل   : فأما من أعطى واتقى  .وصدق باحلسىن  .فسنيسره لليسرى .وأما من خبل واستغىن .وكذب
باحلسىن  .فسنيسره للعسرى [سورة الليل.]10-5 :
وهؤالء الذين حيتجون بالقدر لو ضرِّبم أحد أو أخذ ماهلم مث احتج عليهم بأن هذا قضاء وقدر فلن
يقبلوا.
وهلذا فاالحتجاج بالقدر إبطال للشرع ،ألن كل من يقرتف إمثاً من زىن ،أو قتل ،أو شرب مخر ،وغريه
سيقول  :هذا قضاء وقدر فتفسد األرض ويفسد الشرع.
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وقد ذكر أن عمر بن اخلطاب  أيت بسارق فأمر بقطع يده ،فقال السارق :مهالً يا أمري املؤمنني ،واهلل ما
سرقت إال بقضاء اهلل وقدره ،فقال عمر( :وحنن نقطع يدك بقضاء اهلل وقدره) .فاحتج عليه عمر مبا
احتج به هو على عمله السيء.
وهنا يف قصة احتجاج آدم وموسى عليهما السالم :فقال أهل العلم ( :إن موسى مل يلم آدم على ما
وقع منه من املعصية واألكل من الشجرة وإمنا ذكر املصيبة وهي اإلخراج من اجلنة .وموسى أعلم وأفقه
وآدب من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه ،وقال اهلل  فيه  :وعصى آدم ربه فغوى مث اجتباه ربه
فتاب عليه وهدى [ سورة طه.)]122 -121 :
وإمنا كان العتب من جهة اإلخراج من اجلنة وهي مصيبة وجيوز لإلنسان أن حيتج بالقدر على املصيبة ألهنا
ليست من فعله بل من تقدير اهلل ونظري ذلك رجل سافر فأصيب يف سفره حبادث فجئت تلومه على سفره
فال يتوجه هذا اللوم ألنه مل يسافر من أجل احلادث وسيقول لك :هذا بقضاء اهلل وقدره .ويقبل منه هذا..
وهكذا آدم فهو مل يأكل من الشجرة من أجل أن خيرج من اجلنة ،ولكن الشيطان وسوس له وقامسه وغره
فنسي ما عهد اهلل إليه أال يقرب هذه الشجرة فحصلت املصيبة وأخرج من اجلنة . .فاحتجاج آدم بالقدر
على املصيبة ،وهذا جائز ال بأس به.
وكذلك يورد البعض هنا ما ورد يف األثر أن النيب  ، جاء إىل علي وفاطمة رضي اهلل عنهما ومها
نائمان مل يقوما لصالة الليل ،فكأنه المهما ،فقال علي ( :يا رسول اهلل ،إن أنفسنا بيد اهلل  -يعين كنا
نائمني ، ) -فخرج رسول اهلل  ، وهو يضرب على فخذه ويقول  :وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً
.
فقال احملتجون بالقدر :إن رسول اهلل  ، مل ينكر على علي  احتجاجه بالقدر.
وأجاب أهل العلم على ذلك ومنهم ابن القيم رمحه اهلل بأهنما ملا حيتجا على االستمرار يف املعصية وإمنا
على أمر قد فرغ وانتهى ،وفرق بني شخص حيتج بالقدر على أمر قد مضى وهو نادم عليه ويعزم أال يعود
إليه ،وبني شخص حيتج بالقدر ليربر استمراره على املعصية فاألول يقبل ،والثاين ال يقبل.
وهذا وجه جيد أن اإلنسان إذا أصاب معصية وندم واحتج بالقدر بعد ندمه وتوبته فال بأس بذلك وال
حرج ،وليس كذلك من حيتج بالقدر ليربر خطأه ويستمر عليه ،فهذا ال يقبل أبداً..
وإن قال قائل :ما اجلمع بني إبطال اهلل احتجاج املشركني على شركهم مبشيئته ،وما أثبته اهلل من أن
شركهم وقع مبشيئته ،فقد قال سبحانه  :ولو شاء اهلل ما أشركوا [ سورة األنعام  ]107 :مع ما سبق من
قوله تعاىل  :سيقول الذين أشركوا لو شاء اهلل ما أشركنا  [ سورة األنعام.]148 :
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فاجلمع أهنم حيتجون باملشيئة لدفع اللوم والعتاب ويقولون :إن تعذيب اهلل هلم ظلم بزعمهم أنه قدره عليهم
مث يعاقبهم عليه .أما اآلية األخرى فهي تسلية لرسول اهلل  ، وإعالم أن هلل تعاىل حكمة يف وقوع الشرك
من بين آدم ولو شاء سبحانه جلعل الناس أمة واحدة على احلق لكن ليبلو بعض الناس ببعض.
قال اخلطايب – رمحه اهلل – ( ملا أخرب  عن سبق الكائنات رام من متسك بالقدر ان يتخذه حجة يف ترك
العمل فأعلمهم ان هنا امرين ال يبطل أحدمها باآلخر باطن وهو العلة املوجبة يف حكم الربوبية وظاهر وهو
العالمة الالزمة يف حق العبودية وامنا هي أمارة خميلة يف مطالعة علم العواقب غري مفيدة حقيقة فبني هلم ان
ك ال ميسر ملا خلق له وان عمله يف العاجل دليل على مصريه يف االجل ولذلك مثل باآليات ونظري ذلك
الرزق مع األمر بالكسب واالجل مع اإلذن يف املعاجلة ).
وقال يف موضع آخر  ( :هذا احلديث إذا تأملته وجدت فيه الشفاء مما يتخاجل يف الضمري من أمر القدر
وذلك ان القائل أفال نتكل وندع العمل مل يدع شيئا مما يدخل يف أبواب املطالبات واالسئلة اال وقد طالب
به وسأل عنه فأعلمه رسول اهلل  ان القياس يف هذا الباب مرتوك واملطالبة ساقطة وانه ال يشبه األمور اليت
عقلت معانيها وجرت معاملة البشر فيما بينهم عليها بل طوى اهلل علم الغيب عن خلقه وحجبهم عن دركه
كما اخفى عنهم أمر الساعة فال يعلم أحد مىت حني قيامها ).
وقال ابن السمعاين يف أول كتاب القدر حنو ذلك وقال غريه وجه االنفصال عن شبهة القدرية ان اهلل أمرنا
بالعمل فوجب علينا االمتثال وغيّب عنا املقادير لقيام احلجة ونصب األعمال عالمة على ما سبق يف
مشيئته فمن عدل عنه ضل وتاه ألن القدر سر من أسرار اهلل ال يطلع عليه اال هو فإذا ادخل أهل اجلنة
اجلنة كشف هلم عنه حينئذ ويف أحاديث هذا الباب أن افعال العباد وان صدرت عنهم لكنها قد سبق علم
اهلل بوقوعها بتقديره ففيها بطالن قول القدرية صرحيا كذلك يف احلديث جواز القعود عند القبور والتحدث
عندها بالعلم واملوعظة واهلل اعلم .
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النص الثالث :
حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال  :كنت خلف النبي  يوما  ,فقال  « :يا غالم ,إني أُعلمك
كلمات  :احفظ اهلل يحفظك  ,احفظ اهلل تجده تجاهك  ,إذا سأَلت فاسأَل اهلل ,وإذا استعنت
فاستعن باهلل  ,واعلم أن األُمة لو اجتمعت على أَن ينفعـوك بشيء  ,لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل
لك  ,وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء ,لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك ,رفعت األقالم
وجفت الصحف » رواه الترمذي وقال  :حديث حسن صحيح .
وفي رواية اإلمام أحمد  « :احفظ اهلل تجده أَمامك  ,تعرف إلى اهلل في الرخاء يعرفك فـي الشدة,
واعلم أَن ما أَخطأَك لم يكن ليصيبك  ,وما أَصابك لم يكن ليخطئك  ,واعلم أَن النصر مع الصبر ,
وأن الفرج مع الكرب  ,وأن مع العس ِر يسرا » وصححه األلباني في صحيح الجامع.

شرح الحديث :

هذا احلديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين  ،حىت قال بعض العلماء ( :تدبرت
هذا احلديث فأدهشين وكدت أطيش ) .
وقيل( :إذا أردت أن توصي صاحبك أو أخاك أو أبنك فقل له :أحفظ اهلل حيفظك).
قوله  « : أحفظ اهلل حيفظك » أي  :أحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه.
وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره باالمتثال وعند نواهيه باالجتناب وعند حدوده فال يتجاوز ما أمر به
وحذر منه ؛ فمن فعل ذلك فهو من احلافظني حلدود اهلل الذين مدحهم اهلل يف
وأذن فيه إيل ما هني عنه ّ
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ب ُّمنِ ٍ
ب و َجاء بَِق ْل ٍ
ِ ِ
يب 
كتابه  ،وقال تعايلَ  :ه َذا َما تُ َ
وع ُدو َن ل ُك هل أ مَواب َحفيظ؛ َم ْن َخش َي المر ْمحَن بالْغَْي َ
ففسر احلفيظ يف اآلية باحلافظ ألوامر اهلل.
ومن أعظم ما جيب حفظه من أوامر اهلل الصالة  ،وقد أمر اهلل باحملافظة عليها فقالَ  :حافِظُواْ َعلَى
مِ
ات وال م ِ
صلَو ِ
صلَ َواهتِِ ْم ُحيَافِظُو َن. 
ين ُه ْم َعلَى َ
صالَة الْ ُو ْسطَى ، ومدح احملافظني عليها بقوله َ :والذ َ
ال م َ
ظ علَى الْوض ِ
ِ
وء إِالم ُم ْؤِمن » صحيح اجلامع.
وكذلك الطهارة فإهنا مفتاح الصالة  ،قال النيب َ « :والَ ُحيَاف ُ َ ُ ُ
اح َفظُواْ أَْميَانَ ُك ْم  واألميان :هو ما سبق اللسان من غري قصد
ؤمر حبفظه األميان  ،قال َ : و ْ
ومما يُ ّ
كقول اإلنسان :ال واهلل  ،وبلى واهلل  .فإن األميان يقع الناس فيها كثرياً ويُهمل كثريٌ منهم ما جيب حفظه
فال حيفظه وال يلتزمه .
ومن األشياء املأمورين حبفظها :الرأس والبطن كما يف احلديث الذي حسنه األلباين يف السلسلة الصحيحة
أنه  قال  « :فليحفظ الرأس وما وعي وليحفظ البطن وما حوى» وحفظ الرأس وما وعي يدخل فيه
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صَر َوالْ ُف َؤ َاد ُك ُّل أُول ئِ َ
ك َكا َن َعْنهُ
حفظ السمع والبصر واللسان من احملرمات قال تعايل   :إِ من ال مس ْم َع َوالْبَ َ
َم ْس ُؤوالً  وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن اإلصرار علي ما حرم اهلل  ،ويتضمن أيضا
حفظ البطن من إدخال احلرام إليها من املآكل واملشارب .
ومن أعظم ما جيب حفظه اللسان والفرج ؛ فعن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها أنه  قال  «:من حفظ
ما بني حلييه ورجليه دخل اجلنة » صحيح اجلامع  .وغريها.
وقوله  « : حيفظك » :أي من حفظ حدوده وراعى حقوقه :حفظه اهلل فإن اجلزاء من جنس العمل،
وحفظ اهلل لعبده يدخل فيه نوعان :
األول  :حفظه له يف مصاحل دنياه كحفظه يف بدنه وولده وأهله وماله؛ ق ال عمر بن عبد العزيز( :ما من
مؤمن ميوت إال حفظه اهلل يف عقبه وعقب عقبه) ،وقال ابن املنكدر) :إن اهلل ليحفظ بالرجل الصاحل ولده
وولد ولده وال ّدويّرات اليت حوله فما يزالون يف حفظ من اهلل وسرت ) .ومىت كان العبد مشتغال بطاعة اهلل فإن
اهلل حيفظه يف تلك احلال ؛ كم قيل :من اتقى اهلل فقد حفظ نفسه  ،ومن ضيّع تقواه فقد ضيّع نفسه واهلل
غين عنه ) وقال بعضهم ( :إين ألعصى اهلل فأعرف ذلك يف خلق خادمي ودآبيت ).
املضلة
الثاني من احلفظ وهو أشرفها :حفظ اهلل للعبد يف دينه وإميانه ؛ فيحفظه يف حياته من الشبهات ّ

ومن الشهوات احملّرمة  ،وحيفظه عند موته فيتوفاه علي األميان .
وقوله  « أحفظ اهلل جتده جتاهك » معناه :أن من حفظ حدود اهلل وراعى حقوقه :وجد اهلل معه يف كل
مِ
مِ
ِ
ين ُهم ُّْحم ِسنُو َن ،قال
ين اتم َقواْ موالذ َ
أحواله حيث يتوجه حيوطه وينصره ويّوفقه ويُس ّدده  ،إ من اللّهَ َم َع الذ َ
قتادة (:من يتقي اهلل يكن معه ،ومن يكن اهلل معه فمعه الفئة اليت ال تُغلب ،واحلارس الذي ال ينام،
واهلادي الذي ال يضل )؛ بل كتب بعض السلف إىل أخ له فقال  (:أما بعد  ،فإن كان اهلل معك فمن
ختاف ؟؟ وإن كان عليك فمن ترجو ؟) .
قتبس من قوله تعاىل   :إياك
قوله  « : إذا سألت :فأسأل اهلل  ،وإذا استعنت :فأستعن باهلل » :هذا ُم ٌ
نعبد وإياك نستعني فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه  ،والدعاء هو العبادة كما يف احلديث الصحيح عن
النعمان بن بشري  يف صحيح اجلامع .فتضمن هذا الكالم أن يُسأل اهلل  وحده وال يُسأل غريه ،وأن
يُستعان باهلل دون غريه .
وقال  «: من مل يسأل اهلل يغضب عليه» صحيح اجلامع  ،ويف النهي عن مسألة املخلوقني أحاديث
كثرية صحيحة  ،وقد بايع النيب  مجاعة من أصحابه علي أن ال يسألوا الناس شيئاً ومنهم  :أبو بكر وأبو
ذر وثوبان رضي اهلل عنهم أمجعني  ،وكان أحدهم يسقط السوط منه وهو على ناقته فال يسأل أحد أن
يناوله إياه .
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ِ
ف اللمْي ِل نََزَل إِ َىل ال مس َم ِاء الدُّنْيَا 
ضى ثُلُ ُ
وقد ثبت يف الصحيحني عن النيب  « : فَِإ َذا َم َ
ص ُ
ث اللمْي ِل أ َْو ن ْ
فَ َق َال َ :هل ِم ْن َسائِ ٍل فَأ ُْع ِطيَهُ َهل ِم ْن ُمستَ ْغ ِف ٍر فَأَ ْغ ِفر لَهُ َهل ِم ْن تَائِ ٍ
وب َعلَْي ِه َه ْل ِم ْن َد ٍاع فَأ ُِجيبَهُ »
ب فَأَتُ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ

تعني  ،ألن السؤال فيه إظهار الذل من السائل واملسكنة واحلاجة
واعلم أن سؤال اهلل  دون خلقه هو املُ ّ
واالفتقار  ،وفيه االعرتاف بقدرة املسئول علي رفع هذا الضر ونيل املطلوب وجلب املنافع ودرء املضار  ،وال
يصلح الذل واالفتقار إال هلل وحده العزيز الغفار ألنه حقيقة العبادة  ،وكان اإلمام أمحد بن حنبل يدعو
ويقول ( :اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغريك فصنه عن املسألة لغريك ؛ وال يقدر علي كشف الضر
وجلب النفع سواك ).
فاعلم أن اهلل سبحانه ُحيب أن يُسأل  ،واملخلوق يكره أن يُسأل  ،وهلذا قال وهب بن ُمنبه لرجل كان يأيت
امللوك (:وحيك تأيت من يُغلق عنك بابه ويُظهر لك فقره ويُواري عنك غناه  ،وتدع من يفتح لك بابه نصف
الليل ونصف النهار ،ويُظهر لك غناه ،ويقول ادعين أستجب لك ؟؟ )
وقال طاووس لعطاء  ( :إياك أن تطلب حوائجك إيل من أغلق دونك بابه وجيعل دوهنا حجابه  ،وعليك
مبن بابه مفتوح إيل يوم القيامة أمرك أن تسأله  ،ووعدك أن ُجييبك ).
وأما االستعانة باهلل  دون غريه من اخللق  ،فألن العبد عاجز عن جلب مصاحله ودفع مضاره  ،وال ُمعني
له علي مصاحل دينه ودنياه إال اهلل  ، فمن أعانه فهو املعان ومن خذله فهو املخذول  ،وهذا حتقيق قول
ُ
حتول للعبد من حال إيل حال وال قوة له علي ذلك إال باهلل  ،وهذه
ال حول وال قوة إال باهلل  ،فإن املعين ال ّ
الكلمة هي كنز من كنوز اجلنة  ،فالعبد ُحمتاج إيل االستعانة باهلل يف فعل املأمورات وترك احملظورات والصرب
علي املقدورات كلها يف الدنيا وعند املوت وبعده من أهوال الربزخ ويوم القيامة  ،وال يقدر علي اإلعانة علي
ذلك إال اهلل  ، فمن حقق االستعانة عليه يف ذلك كله أعانه .قال بعض السلف  ( :يا رب عجبت
ملن يعرفك كيف يرجو غريك  ،وعجبت ملن يعرفك كيف يستعني بغريك ) .
قوله  « : وأعلم أن األمة لو اجتمعت علي أن ينفعوك بشيء  ،مل ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك ،
وإن اجتمعوا علي أن يضروك بشيء ؛ مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك » املراد  :إمنا يُصيب العبد
يف دنياه مما يضره أو ينفعه فكله ُمق ّدر عليه  ،وال يُصيب العبد إال ما ُكتب له من مقادير ذلك يف الكتاب
م ِ ِ
ب اللّهُ لَنَا 
السابق ،ولو اجتهد على ذلك اخللق كلهم مجيعا .وقد قال تعاىل  :قُل لن يُصيبَ نَا إالم َما َكتَ َ
ض وَال ِيف أَن ُف ِس ُكم إِمال ِيف كِتَ ٍ
َص َ ِ ِ ٍ ِ
اب همن قَ ْب ِل أَن ن ْمب َرأ ََها  وقوله  :قُل
وقال َ  :ما أ َ
ْ
اب من ُّمصيبَة يف ْاأل َْر ِ َ
لمو ُكنتم ِيف ب يوتِ ُكم لَب رز الم ِذين ُكتِب علَي ِهم الْ َقْتل إِ َىل مض ِ
اجعِ ِه ْم . 
ْ ُ ْ ُُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ
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قوله ُ « رفعت األقالم وجفت الصحف » :هو كناية عن تقدم كتابة املقادير كلها والفراغ منها من أمد
بعيد  ،فإن مقادير اخلالئق قد ُكتبت قبل أن خيلق اهلل السماوات واألرض خبمسني ألف سنة  ،كما يف

صحيح مسلم .
واعلم أن مدار مجيع هذه الوصية على هذا األصل وما ذُكر قبله وبعده فهو ُمتفرع عليه وراجع إليه  ،فإن
العبد إذا علم أنه لن يُصيبه إال ما كتب اهلل له من خري وشر ونفع وضر وأن اجتهاد اخللق كلهم علي
خالف املقدور غري مفيد البتة علم ٍ
حينئذ أن اهلل وحده هو الضآر النافع املعطي املانع  ،فأوجب ذلك للعبد
ُ
توحيد ربه عز وجل وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده  ،فإن املعبود إمنا يُقصد بعبادته جلب املنافع ودفع
املضار  ،وهلذا ذم اهلل من يعبد من ال ينفع وال يضر وال يُغين عن عابده شيئاً فمن يعلم أنه ال ينفع وال يضر
وال يُعطي وال مينع غري اهلل أوجب له ذلك إفراده باخلوف والرجاء واحملبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقدمي
طاعته علي طاعة اخللق مجيعاً  ،وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط اخللق مجيعاً  ،وأن يُفرده وحده
باالستعانة به والسؤال له وإخالص الدعاء له يف حال الشدة وحال الرخاء.


القسم الثالث
النصوص املتعلقة باليوم اآلخر

المبحث األول  :اثبات الساعة بعالمتها.
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وفيه مبحثان :

المبحث الثاني  :مواقف يوم القيامة.

المبحث األول  :إثبات الساعة بعالمتها :
وفيه مخسة نصوص :
ك ع ِن ال مس ِ
اها قُ ْل إِممنَا ِع ْل ُم َها ِعْن َد َرهيب َال ُجيَله َيها لَِوقْتِ َها
َ
النص األول :قال اهلل تعاىل  :يَ ْسأَلُونَ َ َ
اعة أَيما َن ُم ْر َس َ
إِمال هو ثَ ُقلَت ِيف ال مسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
مك َح ِف ٌّي َعْن َها قُ ْل إِممنَا ِع ْل ُم َها ِعْن َد
ك َكأَن َ
ض َال تَأْتِي ُك ْم إِمال بَ ْغتَةً يَ ْسأَلُونَ َ
ْ
ََ
َُ
اللم ِه َولَ ِك من أَ ْكثَ َر الن ِ
ماس َال يَ ْعلَ ُمو َن [ سورة األعراف.] 187:

شرح اآلية :
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ين العلماء
اعة َ : ك َما قَ َال تَ َع َاىل   :يَ ْسأَلك النماس َع ْن ال مس َ
يَ ُقول تَ َع َاىل   :يَ ْسأَلُونَك َع ْن ال مس َ
اعة ،عُ َ
ومسهي يوم القيامة
جبمع أمساء يوم القيامة وعددوها  ،منهم الغزايل  ،والقرطيب وغريمها ،فبلغت مخسني امساًُ ،

بال ساعة  ،والساعة جزء م ن الزمان غ ري حم دود  ،وال متع ارف عليه أن ال ساع ة ج زء من أربع ة وع شري ن
س اعة يف ال ي وم والليلة .
ب (اآلن)  ،وق يل مسيت
وال س اعة ب إضاف ة األلف والالم ت ع ن ي :ال وق ت ال ذي ن ح ن ف ي ه ،وال معروف
بذلك :لقرِّبا  ،وقيل :ألهنا تأيت بغتة يف ساعة .
ِ
ِ
ِ
يل ِ :يف نَ َفر ِم ْن الْيَ ُهود َو ْاألَمول أَ ْشبَه ِألَ من ْاآليَة َم هكيمةَ ،وَكانُوا يَ ْسأَلُو َن
يل  :نََزلَ ْ
ت هذه الآلية يف قَُريْشَ ،وق َ
ق َ
ِ
ْذيبا بِوج ِ
عن وقْت ال مس ِ ِ ِ ِ
ود َها َك َما قَ َال تَ َع َاىل َ  :ويَ ُقولُو َن َم َىت َه َذا الْ َو ْعد إِ ْن ُكْنتُ ْم
َ
اعة ا ْستْب َع ًادا ل ُوقُوع َها َوتَك ً ُ ُ
َْ َ
ِ ِ مِ
ِ ِ مِ
ِِ
ين َآمنُوا ُم ْش ِف ُقو َن ِمْن َها َويَ ْعلَ ُمو َن أَن َمها
صادق َ
َ
ين َال يُ ْؤمنُو َن ِّبَا َواَلذ َ
ني َ وقَ َال تَ َع َاىل   :يَ ْستَ ْعجل ِّبَا الذ َ
احلق أََال إِ من الم ِذين ميارو َن ِيف ال مس ِ
ض َالل بَعِيد .
اعة لَفي َ
َ
َْ ّ
َ َُ ُ
وقَوله   :أَيما َن مرساها  :قَا َل اِبن عبماس رضي اهلل عنهما :مْنتَهاها ،أَي مىت َحمطّها وأَيما َن ِ
آخر ُمدمة
ْ َ
ُْ َ َ
َْ
ُ َ َ ْ ََ َ َ َ
ِ
اعة.
الدُّنْيَا المذي ُه َو أ مَول َوقْت ال مس َ
ِ
ِ ِ
قوله  :قُل إِممنَا ِع ْل ِ
اعة
مها عْند َرهيب َال ُجيَله َيها ل َوقْت َها إِمال ُه َو  :أ ََمَر تَ َع َاىل َر ُسوله  إِذَا ُسئ َل َع ْن َوقْت ال مس َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَ ْن ي رّد ِع ْل َ ِ
محديد َال
َي يَ ْعلَم َجليمة أ َْم َرها َوَم َىت يَ ُكون َعلَى الت ْ
مها إ َىل اللمه تَ َع َاىل فَإنمهُ ُه َو المذي ُجيَله َيها ل َوقْت َها ،أ ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
مها َعلَى
يَ ْعلَم َذل َ
ك إِمال ُه َو تَ َع َاىل؛ َوهلََذا قَ َال  :ثَ ُقلَ ْ
ت ِيف ال مس َم َاوات َو ْاأل َْرض  :قَ َال قَتَ َادة :أي ثَ ُق َل ع ْل َ
ت َعلَى أ َْهل ال مس َم َاوات َو ْاأل َْرض
مه ْم َال يَ ْعلَ ُمو َن ،وقَ َال ْ
احلَ َسن  :إِ َذا َجاءَ ْ
ت ثَ ُقلَ ْ
أ َْهل ال مس َم َاوات َو ْاأل َْرض أَن ُ
ي قول َكب رت علَي ِهم ،وقَ َال اِ
اخل ْلق إِمال ي ِ ِ
ِ
ضَرر يَ ْوم
ي
ل
عنهما:
اهلل
رضي
اس
ب
ع
ن
ب
َ
م
س َش ْيء م ْن َْ
صيبهُ م ْن َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ ُ َُ ْ َ ْ ْ َ
َ
الْ ِقيَ َامة.
ِ
ِ
اعة إِمال فَ ْجأَةَ ،ال تَ ْشعُُرو َن ِمبَ ِجيئِ َها ،وقيل :أي
قَ ْولهَ  :ال تَأْتي ُك ْم إِمال بَ ْغتَة  :فَإِنمهُ يَ ُقولَ :ال َجتيء ال مس َ
تَأْتِي ِه ْم َعلَى َغ ْفلَة .
قوله  :يسأَلُونك َكأَنمك ح ِفي عن ها  :قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :ي قول َكأَنمك ع ِ
امل ِِّبَا ،لَ ْست
َُ
َْ َ
َ
َ ّ َْ َ
مها.
تَ ْعلَ َ
قوله  :قُل إِممنَا ِع ْلمها ِعند اللمه  :وقَ َال معمر عن ب عضهمَ  :كأَنمك ح ِفي عن ها َ كأَنمك ع ِ
امل ِِّبَاَ .وقَ َال
َ ْ
َ
َ ّ َْ َ
َ َ ْ َ َ ْ َْ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
مها َعلَى َخ ْلقه
َسلَ َمَ  :كأَنمك َحف ّي َعْن َها َ :كأَنمك ِّبَا َعاملَ ،وقَ ْد أ ْ
َعْبد المر ْمحَن بْن َزيْد بْن أ ْ
َخ َفى اللمه ع ْل َ
ِ ِ
اعة ْ اآليَة .
َوقَ َرأَ  إِ من اللمه عْنده ع ْلم ال مس َ
ِ
مها ِعْند َرهيب َال ُجيَله َيها لَِوقْتِ َها إِمال ُه َو  فَِإنمهُ أ َْمر ِم ْن اللمه نَبِيّه
َوَه َذا الْ َق ْول الراجح وهلذا قال  :قُ ْل إِممنَا ع ْل َ
ِ
ِِ ِ
امها إِمال اللمه الم ِذي يَ ْعلَم الْغَْيب َ ،وأَنمهُ َال
ُحمَ مم ًدا  بِأَ ْن ُِجييب َسائليه َع ْن ال مس َ
اعة بِأَنمهُ َال يَ ْعلَم َوقْت قيَ َ
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يظْ ِهرها لِوقْتِها وَال ي علَمها َغريه ج مل ِذ ْكره وِهل َذا لَ مما جاء ِج ِربيل ِ يف صورة أَعرِ ِ
ِ
ينهم
ََ ْ
ََ
ُ َ َ َ َ َْ َ ْ َ
ايب ليُ َعلهم النماس أ َْمر د ْ
ُ َ َْ ّ
اإلميَان  .مثُم َع ْن ِْ
اإل ْس َالم مثُم َع ْن ِْ
فَ َجلَس ِم ْن َر ُسول اللمه َْ جملِس ال مسائِل الْ ُم ْستَ ْرِشد َو َسأَلَهُ َ ع ْن ِْ
اإل ْح َسان
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َي لَ ْست أ َْعلَم ِّبَا
 .مثُم قَ َال فَ َم َىت ال مس َ
اعة ؟ قَ َال لَهُ َر ُسول اللمه َ « ما الْ َم ْسئُول َعْن َها بأ َْعلَم م ْن ال مسائل » أ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اعة ْ اآليَة .
ميب   إِ من اللمه عْنده ع ْلم ال مس َ
َحد أ َْعلَم ِّبَا م ْن أ َ
مْنك َوَال أ َ
َحد مثُم قَ َرأَ الن ّ
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النص الثاني:
روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أسيد الغفاري  قال :اطلع النبي  علينا ونحن نتذاكر,
فقال « :ما تذكرون ؟ »  ,قالوا  :نذكر الساعة ,قال « :إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات,
فذكر :الدخان  ,والدجال  ,والدابة  ,وطلوع الشمس من مغربها  ,ونزول عيسى بن مريم  ,ويأجوج
ومأجوج  ,وثالثة خسوف :خسف بالمشرق  ,وخسف بالمغرب  ,وخسف بجزيرة العرب  ,وآخر
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ».
وفي رواية  « :نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر » .
وفي رواية في العاشرة  « :وريح تلقي الناس في البحر » .

شرح الحديث :

قول الصحابة  ( : نذكر الساعة ) أي  :أمر القيامة واحتمال قيامها يف كل ساعة.

قوله  « :إهنا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آيات » أي  :عالمات.
قوله ( :فذكر ) أي  :النيب  بيانا للعشر:

 « -1الدخان » :هو الذي ذكر يف قوله تعاىل  :يوم تأيت السماء بدخان مبني  ،قال حذيفة  :هو

على حقيقته ؛ ألنه  سئل عنه فقال « :ميأل ما بني املشرق واملغرب ،ميكث أربعني يوما وليلة  ،واملؤمن
يصري كالزكام  ،والكافر كالسكران »  ،فقوله  :يصري كالزكام أي  :كصاحب  ،أو مصدر مبعىن املفعول أي
 :كاملزكوم.
 « -2الدجال » :فقد ذكر فيه عدة أحاديث يف السنة النبوية تبني حاله ،منها:
عن أنس  قال :قال النيب  « : ما بعث نيب إال أنذر أمته األعور الكذاب أال إنه أعور وإن ربكم
ليس بأعور وإن بني عينيه مكتوب كافر» .
وعن عمران بن حصني  قال :مسعت رسول اهلل  يقول « :ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة َخ ْل ٌق
أَ ْكبَ ُر من الدجال » .

وكذلك عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :ذكر النيب  يوما بني ظهري الناس املسيح الدجال
فقال « :إن اهلل ليس بأعور ،أال إن املسيح الدجال أعور العني اليمىن ،كأن عينه ِعنَبَةٌ طَافِيَةٌَ ،وأ ََرِاين الليلة
آد ُم كأحسن ما يرى من أ ُْدِم الرجال تضرب لِ ممتُه بني منكبيه َرِج ُل الشعر
عند الكعبة يف املنام فإذا رجل َ
يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكيب رجلني وهو يطوف بالبيت فقلت  :من هذا ؟ فقالوا  :هذا املسيح
35

ابن مرمي مث رأيت رجال وراءه َج ْع ًدا قَ ِططًا أعور العني اليمىن كأشبه من رأيت بابن قَطَ ٍن واضعا يديه على
منكيب رجل يطوف بالبيت فقلت  :من هذا قالوا املسيح الدجال » .
وعن النواس بن مسعان  قال :ذكر رسول اهلل  الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حىت ظنناه يف
طائفة النخل ،فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال « :ما شأنكم » قلنا :يا رسول اهلل ذكرت الدجال غداة
فخفضت فيه ورفعت حىت ظنناه يف طائفة النخل فقال « غري الدجال أخوفين عليكم ،إن خيرج وأنا فيكم:

فأنا حجيجه دونكم ،وإن خيرج ولست فيكم :فامرؤ حجيج نفسه واهلل خليفيت على كل مسلم ،إنه شاب
قطط عينه طافئة كأين أشبهه بعبد العزى بن قطن ،فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف ،إنه
خارج َخلمةً بني الشأم والعراق ،فعاث ميينا وعاث مشاال ،يا عباد اهلل فاثبتوا» قلنا :يا رسول اهلل :وما لبثه يف

األرض؟ قال « :أربعون يوما :يوم كسنة ،ويوم كشهر ،ويوم كجمعة ،وسائر أيامه كأيامكم » قلنا :يا رسول
اهلل :فذلك اليوم الذي كسنة :أتكفينا فيه صالة يوم؟ قال « :ال ،اقدروا له قدره » قلنا  :يا رسول اهلل :وما
إِ ْسَراعُهُ يف األرض؟ قال « :كالغيث استدبرته الريح ،فيأيت على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له
فيأمر السماء فتمطر واألرض فَتُ ْنبِ ُ
ت فرتوح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذًُرا َوأ ْ
َسبَ غَهُ ضروعا وأ ََمدمهُ
خواصر ،مث يأيت القوم فيدعوهم فريُُّدون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلني ليس بأيديهم شيء من
أمواهلم ،ومير باخلَِربَِة فيقول هلا :أخرجي كنوزك ،فتتبعه كنوزها َكيَ َعا ِس ِ
يب النحل ،مث يدعو رجال ممتلئا شبابا
فيضربه بالسيف فيقطعه َج ْزلَتَ ْ ِ
ني رمية الغرض ،مث يدعوه فيُ ْقبِل ويتهلل وجهه يضحك ،فبينما هو كذلك إذ
بعث اهلل املسيح ابن مرمي ».

و عن حذيفة بن اليمان  قال :قال رسول اهلل  « : ألنا أعلم مبا مع الدجال منه :معه هنران جيريان
ِ
َح ٌد فليأت النهر الذي يراه نارا
أحدمها رأي العني ماء أبيض ،واآلخر رأي العني نار تأجج ،فَإما أ َْد َرَك من أ َ
وليغمض مث ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد ،وإن الدجال ممسوح العني عليها ظََفَرةٌ غليظة مكتوب
بني عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغري كاتب » .
َصبَ َها َن سبعون ألفا ،عليهم
وعن أنس بن مالك  أن رسول اهلل  قال « :يتبع الدجال من يهود أ ْ
الطميَالِ َسةُ ».
وعنه أيضا  عن النيب  قال « :ليس من بلد إال سيطؤه الدجال إال مكة واملدينة ،ليس له من نَِق ِاِّبَا
ف املدينة بأهلها ثالث رجفات فيخرج اهلل كل كافر ومنافق
ب إال عليه املالئكة صافّني حيرسوهنا ،مث تَ ْر ُج ُ
نَ ْق ٌ
».
وعن أم شريك رضي اهلل عنها أهنا مسعت النيب  يقول « :لَيَ ِفمر من الناس من الدجال يف اجلبال » قالت أم
َش ِريك  :يا رسول اهلل فأين العرب يومئذ؟ قال  « :هم قليل».
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وعن املغرية بن شعبة  قال :ما سأل أحد النيب  عن الدجال أكثر مما سألت :قال « :وما ي ْن ِ
ك
صبُ َ
ُ
منه؟ إنه ال يضرك » قال قلت :يا رسول اهلل إهنم يقولون إن معه الطعام واألهنار ! قال  « :هو أهون على
اهلل من ذلك ».
 « -3الدابة »  :وهي املذكورة يف قوله تعاىل   :أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم . 
 « -4طلوع الشمس من مغربها »  :وهي العالمة املشهورة.
املنضم إىل ظهوره املهدي األعظم  ،فهو من
 « -5نزول عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم » أي :
ّ
باب االكتفاء .

وقد روى الطرباين عن أوس مرفوعا « :ينزل عيسى بن مرمي عند املنارة البيضاء شرقي دمشق ».
وروى الرتمذي عن جممع بن جارية مرفوعا  « :يقتل ابن مرمي الدجال بباب لد »  :ويف النهاية يف غريب

احلديث البن األثري :هو موضع بالشام  ،وقيل بفلسطني  ،كذا يف شرح الرتمذي للسيوطي.
ويف القاموس  :لد بالضم قرية بفلسطني  ،يقتل عيسى  الدجال عند باِّبا .
ِ
وج َوُهم
 « -6يأجوج ومأجوج »  :بألف فيهما ويهمز ،قال تعاىل َ  :ح مىت إِ َذا فُت َح ْ
وج َوَمأْ ُج ُ
ت يَأْ ُج ُ
مِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ين َك َف ُروا يَا َويْلَنَا قَ ْد ُكنما ِيف َغ ْفلَ ٍة
ب الْ َو ْع ُد ْ
صةٌ أَبْ َ
احلَ ُّق فَِإ َذا ه َي َشاخ َ
همن ُك هل َح َدب يَنسلُو َن * َواقْ تَ َر َ
ص ُار الذ َ
ِِ
ني [ األنبياء.]97 96 :
هم ْن َه َذا بَ ْل ُكنما ظَالم َ
وعن أيب سعيد اخلدري  قال :قال النيب  « يقول :اهلل  يوم القيامة يا آدم ! يقول :لبيك ربنا
وسعديك ،فَيُنَ َادى بصوت :إن اهلل يأمرك أن خترج من ذريتك بعثا إىل النار ،قال :يا رب وما بعث النار؟
قال :من كل ألف أ َُراهُ قال تسع مائة وتسعة وتسعني؛ فحينئذ تضع احلامل محلها ويشيب الوليد وترى
فشق ذلك على الناس حىت تغريت وجوههم،
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهلل شديدّ ،
فقال النيب  :من يأجوج ومأجوج قَ َال تِ ْس َع مائة َوتِ ْس َعةً وتسعني ومنكم واحد ،مث أنتم يف الناس كالشعرة
السوداء يف جنب الثور األبيض أو كالشعرة البيضاء يف جنب الثور األسود ،وإين ألرجو أن تكونوا ُربُ َع أهل
فكربنا » .
فكربنا ،مث قال :ثُلُ َ
فكربنا ،مث قال :شطر أهل اجلنةّ ،
ث أهل اجلنةّ ،
اجلنةّ ،

وعن أيب هريرة أن النيب  قال « :أول من يُدعى يوم القيامة :آدم ،فرتاءى ذريته فيقال  :هذا أبوكم آدم .

فيقول :لبيك وسعديك  ،فيقول :أخرج بعث جهنم من ذريتك  ،فيقول  :يا رب كم أخرج ؟ فيقول :أخرج
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من كل مائة تسعة وتسعني » فقالوا  :يا رسول اهلل إذا أخذ منا من كل مائة تسعة وتسعون فماذا يبقى منا
؟ قال  « :إن أميت يف األمم كالشعرة البيضاء يف الثور األسود».
وعن زينب بنت جحش رضي اهلل عنها أن النيب  دخل عليها فزعا يقول « :ال إله إال اهلل ويل للعرب
من شر قد اقرتب :فُتِح اليوم من رْدِم يأجوج ومأجوج مثل هذه ،وحلق بإصبعه ِ
اإلِّبام واليت تليها» قالت
َ
َ
َ ُ
ِ
ث ».
ك وفينا الصاحلون؟ قال «:نعم ،إذا كثر اخلَبَ ُ
زينب بنت جحش :فقلت يا رسول اهلل أَنَ ْهل ُ
وعن أيب هريرة  عن رسول اهلل  قال « :إن يأجوج ومأجوج لَيَ ْح ِف ُرو َن السد كل يوم حىت إذا كادوا

َش هد ما كان ،حىت إذا
يرون شعاع الشمس :قال الذي عليهم :ارجعوا فستحفرونه غدا ،فيعودون إليه َكأ َ
بلغت مد ُهتم وأراد اهلل عز وجل أن يبعثهم إىل الناس :حفروا حىت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي
عليهم :ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء اهلل ،ويستثين ،فيعودون إليه وهو َك َهْيئَتِ ِه حني تركوه :فيحفرونه
وخيرجون على الناس فَيُنَ هش ُفو َن املياه ويتحصن الناس منهم يف حصوهنم فريمون بسهامهم إىل السماء فرتجع
وعليها كهيئة الدم فيقولون :قهرنا أهل األرض وعلونا أهل السماء ،فيبعث اهلل عليهم نَغَفا يفَ قْ َفائِ ِه ْم
فيقتلُهم ِّبا ،فقال رسول اهلل  : والذي نفس حممد بيده إن دواب األرض لتسمن شكرا من حلومهم
ودمائهم » .

النواس بن مسعان  مرفوعا  « :مث يأيت عيسى ابن مرمي قوم قد عصمهم اهلل منه فيمسح عن
ويف حديث ّ

وجوههم وحيدثهم بدرجاهتم يف اجلنة ،فبينما هو كذلك إذ أوحى اهلل إىل عيسى إين قد أخرجت عبادا يل ال
فيمر
يَ َد ِان ألحد بقتاهلم فَ َحهرْز عبادي إىل الطور ،ويبعث اهلل يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلونُّ ،
أوائلهم على حبرية طََِربيمةَ فيشربون ما فيها ومير آخرهم فيقولون :لقد كان ِّبذه مرة ماء ،مث يسريون حىت
ينتهوا إىل جبل اخلَ َم ِر وهو جبل بيت املقدس فيقولون :لقد قتلنا من يف األرض هلم فلنقتل من يف السماء
ِ
صر نيب اهلل عيسى وأصحابه حىت يكون
فريمون بِنُشماِّبم إىل السماء فريُُّد اهلل عليهم نُشماِّبم خمضوبة دماُْ ،
وحي َ
ب نيب اهلل عيسى وأصحابه :فريسل اهلل عليهم
رأس الثور ألحدهم خريا من مائة دينار ألحدكم اليوم ،فيَ ْر َغ ُ
ف يف رقاِّبم فيصبحون فَ ْر َسى كموت نفس واحدة ،مث يهبط نيب اهلل عيسى وأصحابه إىل األرض فال
النمغَ َ
جيدون يف األرض موضع شرب إال مأله َزَمهُهم ونتنهم :فريغب نيب اهلل عيسى وأصحابه إىل اهلل فريسل اهلل
طريا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اهلل ،مث يرسل اهلل مطرا ال يُ ِك ُّن منه بيت مدر وال وبر
ِ
ورهدي بركتك :فيومئذ تأكل العصابة من
فيغسل األرض حىت يرتكها كالمزلََفة ،مث يقال لألرض أنبيت مثرتك ُ
الرمانة ويستظلون بِِق ْح ِف َها ،ويبارك يف الهر ْسل حىت أن الله ْق َحة من اإلبل لتكفي الفئام من الناس ،والله ْق َحة من
البقر لتكفي القبيلة من الناس ،والله ْق َحة من الغنم لتكفي ال َف ِخ َذ من الناس ،فبينما هم كذلك :إذ بعث اهلل
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رحيا طيبة فتأخذهم حتت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ،ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها

هتارج احلمر ،فعليهم تقوم الساعة » .

وعن أيب سعيد اخلدري  عن النيب  قال « :لَيُ َح مج من البيت ولَيُ ْعتَ َمَر من ب عد خروج يأجوج ومأجوج ».

 « 9-8-7ثالثة خسوف » :وقد قيل أن اخلسف ُوِجد يف مواضع  ،لكن حيتمل أن يكون املراد
باخلسوف الثالثة قدرا زائدا على ما وجد  ،كأن يكون أعظم مكانا وقدرا.
« خسف باملشرق  ،وخسف باملغرب  ،وخسف جبزيرة العرب »  :بالرفع يف الثالثة على تقدير أحدها أو
منها ..
 « - 10وآخر ذلك نار تخرج من اليمن » أي  :آخر ما ذكر من اآليات :نار خترج من اليمن  ،ويف
رواية  « :خترج من أرض احلجاز » .
قال القاضي عياض  :لعلها ناران جتتمعان حتشران الناس  ،أو يكون ابتداء خروجها من اليمن  ،وظهورها
من احلجاز  ،ذكره القرطيب .
مث اجلمع بينه وبني ما يف البخاري  :أن أول أشراط الساعة نار خترج من املشرق إىل املغرب  ،بأن آخريتها
باعتبار ما ذكر من اآليات  ،وأوليتها باعتبار أهنا أول اآليات اليت ال شيء بعدها من أمر الدنيا أصال  ،بل
يقع بانتهائها النفخ يف الصور  ،خبالف ما ذكر معها  ،فإنه يبقى مع كل آية منها أشياء من أمور الدنيا ،
كذا ذكره بعض احملققني من العلماء املوفقني .
« تطرد » أي  :تسوق تلك النار « الناس إىل حمشرهم »  :بفتح الشني ويكسر أي :إىل جممعهم ،
وموقفهم .
قيل  :املراد من احملشر أرض الشام  ،إذ صح يف اخلرب  :إن احلشر يكون يف أرض الشام  ،لكن الظاهر أن
املراد أن يكون مبتدؤه منها  ،أو جتعل واسعة تسع خلق العامل فيها .
ويف رواية أي  :ملسلم أو غريه « نار خترج من قعر عدن » أي  :أقصى أرضها.

« تسوق »أي  :تطرد النار « الناس إىل احملشر » .
ويف رواية يف العاشرة أي  :يف بياهنا وبدال عما ذكر فيها من النار « :ريح تلقي الناس في البحر » ،ولعل
اجلمع بينهما أن املراد بالناس الكفار  ،وأن نارهم تكون منضمة إىل ريح شديدة اجلري  ،سريعة التأثري يف
إلقائها إياهم يف البحر  ،وهو موضع حشر الكفار  ،أو مستقر الفجار  ،كما ورد  :إن البحر يصري نارا ،
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ومنه قوله تعاىل   :وإذا البحار سجرت  خبالف نار املؤمنني  ،فإهنا جملرد التخويف مبنزلة السوط مهابة ؛
لتحصيل السوق إىل احملشر واملوقف األعظم  ،واهلل تعاىل أعلم .



النص الثالث :

ِ
ال نَبِ ُّي اللَّ ِه  « : إِ َّن الْع ْب َد إِذَا و ِ
حديث أَنَس بْن مالِ ٍ
ال  :قَ َ
ك  قَ َ
َص َحابُهُ
ض َع فِي قَـ ْب ِره َوتَـ َولَّى َع ْنهُ أ ْ
َ
ُ َُ
ُ
إِنَّه لَيسمع قَـر َ ِ ِ
ال يأْتِ ِيه ملَ َك ِ
ال :
الر ُج ِل ؟ قَ َ
ت تَـ ُق ُ
ان فَـيُـ ْق ِع َدانِِه فَـيَـ ُق َ
ول فِي َه َذا َّ
وال ِن لَهُ َ :ما ُك ْن َ
ع ن َعال ِه ْم قَ َ َ َ
ُ َ َُْ ْ
ال لَهُ  :انْظُْر إِلَى َم ْق َع ِد َك ِم ْن النَّا ِر قَ ْد
ال  :فَـيُـ َق ُ
ول  :أَ ْش َه ُد أَنَّهُ َع ْب ُد اللَّ ِه َوَر ُسولُهُ قَ َ
فَأ ََّما ال ُْم ْؤِم ُن فَـيَـ ُق ُ
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ِ
ِ
اه َما َج ِم ًيعا » قال قتادة وذكر لنا أنه يفسح
ْجن َِّة قَ َ
أَبْ َدلَ َ
ال نَبِ ُّي اللَّ ِه  : فَـيَـ َر ُ
ك اللَّهُ بِه َم ْق َع ًدا م ْن ال َ
له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال  « :وأما المنافق والكافر فيقال له  :ما كنت تقول في
هذا الرجل ؟ فيقول  :ال أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال  :ال دريت وال تليت ويضرب
بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين » .رواه مسلم .

شرح الحديث :

دلت السنة املطهرة على سؤال املالئكة للميت فور دخوله القرب وفراغ الناس منه ،فحني حييي اهلل امليت حىت
يسمع قرع نعال من كان ماشياً يف جنازته  ،يأيت إليه ملكان فيقعدانه ويقوالن له :ما ربك؟ وما دينك؟ وما
نبيك ؟ فأما املؤمن فيقول  :ريب اهلل  ،وديين اإلسالم  ،ونبيي حممد  ، فيقوالن له  :من نومة العروس  ،قد
علمنا أن كنت ملوقناً.
وأما الكافر واملنافق  ،فيقول  :ال أدري كنت أمسع الناس يقولون شيئاً فقلت مثل ما يقولون  ،فيضربانه
مبطارق من نار ،فيصيح صيحة يسمعه من يف األرض غري الثقلني  ،ويقوالن له  :ال دريت وال تليت .
ولكن تسمية امللكني الذين ورد ذكرمها يف احلديث ب (منكر ونكري) :مل تثبت يف مجيع الروايات  ،وإمنا وردت
يف بعضها  ،فقد روى الرتمذي عن رسول اهلل  أنه قال« :إذا قُِ َرب امليت :أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال
ألحدمها :املنكر  ،واآلخر :النكري ،فيقوالن  :ما كنت تقول يف هذا الرجل ؟ ،فيقول ما كان يقول :هو عبد
اهلل ورسوله ،أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا عبده ورسوله ،فيقوالن  :قد كنا نعلم أنك تقول هذا ،مث
ارجع إىل أهلي
يُفسح له يف قربه سبعون ذراعا يف سبعني مث يُ ّنور له فيه ،مث يقال له  :من ،فيقول ُ :
فأخربهم؟ ،فيقوالن  :من كنومة العروس الذي ال يوقظه إال أحب أهله إليه  ،حىت يبعثه اهلل من مضجعه
ذلك .وإن كان منافقا قال :مسعت الناس يقولون فقلت مثله ،ال أدري ،فيقوالن  :قد كنا نعلم أنك تقول
ذلك ،فيقال لألرض :التئمي عليه ،فتلتئم عليه فتختلف فيها أضالعه ،فال يزال فيها ُمع مذبا حىت يبعثه اهلل
من مضجعه ذلك ».

وهذا يدل على أن الفتنة مما يعم حكمها على كل املكلفني بعد موهتم  ،ومع ذلك فقد وردت األحاديث
يف استثناء بعض أولئك املكلفني من أهل اإلميان  ،ذكر منهم املرابط يف سبيل اهلل تعاىل والشهيد ومن ميوت
يوم اجلمعة:
فمما ورد يف استثناء املرابط من فتنة القرب حديث رسول اهلل  حيث قال  « :كل ميت خيتم على عمله

إال الذي مات مرابطاً يف سبيل اهلل  ،فإنه ينمو له عمله إىل يوم القيامة ويأمن فتنة القرب » .
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أما الشهيد فقد روى النسائي يف سننه أن رجالً من أصحاب النيب  قال  :يا رسول اهلل ما بال املؤمنني
يفتنون يف قبورهم إال الشهيد ؟ قال  « :كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة » .

وأما من ميوت يوم اجلمعة :فعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال  :قال رسول اهلل  « : ما من
مسلم ميوت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة إال وقاه اهلل فتنة القرب»
وقد وردت أدلة متعددة يف بيان ما يلقاه املكلف يف القرب من النعيم إن كان من أهل اإلميان ومن
العذاب والشقاء إن كان من أهل الضالل والكفر.
كذلك من صور اجلزاء يف القرب تشكل العمل حبسبه ،فإن كان صاحلا فعلى صورة رجل حسن وإن شرا
على صورة رجل قبيح  ،مصاحبا املقبور إىل يوم القيامة ،عن الرباء بن عازب  يف حديث طويل منه يف
وصف حال املؤمن بعد سؤال امللكني:

« ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح ،فيقول:

يسرك ،هذا يومك الذي تُوعد ،فيقول له من أنت؟ ،فوجهك الوجه جييء باخلري ،فيقول :أنا
أبشر بالذي ّ
عملك الصاحل  ،...إىل أن يصف حال الكافر بعد سؤال امللكني له  ،فيقول :ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح
الثياب مننت الريح  ،فيقول :أبشر بالذي يسوءك ،هذا يومك الذي كنت تُوعد ،فيقول :من أنت؟،
فوجهك الوجه جييء بالشر ،فيقول  :أنا عملك اخلبيث » .
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النص الرابع :

ِ
ٍ
ِ
قال تعالى  :أ ََولَ ْم يَـ َر ِْ
ب لَنَا َمثَ ًال َونَ ِس َي
ين (َ )77و َ
ض َر َ
يم ُمبِ ٌ
سا ُن أَنَّا َخلَ ْقنَاهُ م ْن نُطْ َفة فَِإ َذا ُه َو َخص ٌ
اإلنْ َ
ال من يحيِي ال ِْعظَ ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
يم
يم ( )78قُ ْل يُ ْحيِ َيها الَّ ِذي أَنْ َ
َخ ْل َقهُ قَ َ َ ْ ُ ْ
َ
شأ ََها أ ََّو َل َم َّرة َو ُه َو ب ُك ِّل َخل ٍْق َعل ٌ
ام َوه َي َرم ٌ
ِ ِ
ض ِر نَ ً ِ
( )79الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ْم ِم َن َّ
س الَّ ِذي َخلَ َق
الش َج ِر ْاألَ ْخ َ
ارا فَإذَا أَنْـتُ ْم م ْنهُ تُوق ُدو َن ( )80أ ََولَْي َ
ِ
ات و ْاألَرض بَِق ِ
اد َش ْيئًا
َّ
اد ٍر َعلَى أَ ْن يَ ْخلُ َق ِمثْـلَ ُه ْم بَـلَى َو ُه َو ال َ
يم ( )81إِنَّ َما أ َْم ُرهُ إِذَا أ ََر َ
الس َم َاو ِ َ ْ َ
ْخ َّال ُق ال َْعل ُ
وت ُك ِّل َش ْي ٍء َوإِلَْي ِه تُـ ْر َجعُو َن[ سورة يس:
أَ ْن يَـ ُق َ
س ْب َحا َن الَّ ِذي بِيَ ِدهِ َملَ ُك ُ
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن ( )82فَ ُ
] 83 – 77

شرح اآلية :

قَ َال ُجم ِ
ُيب بْن َخلَف – وقال بعض املفسرون أنه الْ َعاص
اهد َو ِع ْك ِرَمة َوعُْرَوة بْن ُّ
الزبَ ْري َو ُّ
َ
السد ّ
هي َوقَتَ َادة َجاءَ أ َّ
بْن َوائِل  -إِ َىل َر ُسول اللمه َ وِيف يَده َعظْم َرِميم َوُه َو يَ ُفتّهُ َويَ ْذ ُروهُ ِيف ا ْهلََواء َوُه َو يَ ُقول يَا ُحمَ ممد أَتَ ْزعُ ُم أَ من
ِ
ت َه ِذهِ ْاآليَات ِم ْن
اللمه يَْب َعث َه َذا ؟ قَ َال  « نَ َع ْم ُمييتك اللمه تَ َع َاىل مثُم يَْب َعثك مثُم َْحي ُشرك إِ َىل النمار » َونََزلَ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
آخر يس  أ ََوَملْ يَر ِْ
رهن.
اإلنْ َسان أَنما َخلَ ْقنَاهُ م ْن نُطْ َفة  إ َىل آخ ّ
َ
ِ
ت َه ِذهِ ْاآليَات قَ ْد نََزلَ ْ ِ
ُيب بْن َخلَف أ َْو الْ َعاص بْن َوائِل أ َْو فِي ِه َما فَ ِه َي َعامة
َو َعلَى ُك ّل تَ ْقدير َس َواء َكانَ ْ
ت يف أ َّ
ِيف ُك ّل َم ْن أَنْ َكَر الْبَ ْعث.
ِِ
س ي عم ُكل مْن ِكر لِْلب ع ِ
َو ْاألَلِف َو م
الالم ِيف قَ ْوله تَ َع َاىل   :أ ََوَملْ يَر ِْ
ث.
َْ
اإلنْ َسان  ل ْلجْن ِ َ ُ ّ ّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
َي أ ََوَملْ يَ ْستَ ِد ّل َم ْن أَنْ َكر الْبَ ْعث بِالْبَ ْد ِء َعلَى ِْ
اإل َع َادة
قوله  :أَنما َخلَ ْقنَاهُ م ْن نُطْ َفة فَإ َذا ُه َو َخصيم ُمبِني  :أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
فَِإ من اللمه اِبْتَ َدأَ َخ ْلق ِْ
ضعِيف َم ِهني َك َما قَ َال 
اإلنْ َسان م ْن ُس َاللَة م ْن َماء َم ِهني فَ َخلَ َقهُ م ْن َش ْيء َحقري َ
أَ َملْ ََنْلُق ُك ْم ِم ْن َماء َم ِهني فَ َج َع ْلنَاهُ ِيف قَرار َم ِكني إِ َىل قَ َدر َم ْعلُوم َ وقَ َال تَ َع َاىل   :إِنما َخلَ ْقنَا ِْ
اإلنْ َسان ِم ْن
َ
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مِ
ِ ِِ
ِ
ِ
نُطْ َفة أَم َشاج  أ ِ
س بَِق ِاد ٍر َعلَى
َي م ْن نُطْ َفة م ْن أ ْ
ْ
ْ
َخ َالط ُمتَ َفهرقَة فَاَلذي َخلَ َقهُ م ْن َهذه النُّطْ َفة الضمعي َفة أَلَْي َ
إِ َع َادته بَ ْعد َم ْوته.
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َي اِ ْستَْب َع َد إِ َع َادة
َوهلََذا قَ َال تَ َع َاىل َ  :و َ
ضَر َ
ب لَنَا َمثَ ًال َونَس َي َخ ْلقه قَ َال َم ْن ُْحييِي الْعظَام َوه َي َرميم  :أ ْ
ِ
اللمه تَع َاىل ِذي الْ ُق ْدرة الْع ِظيمة المِيت خلَ َقت ال مسموات و ْاألَرض لِ ْأل ِ ِ
يمة َونَ ِس َي نَ ْفسه َوأَ من
ْ
َ ْ ََ َ ْ
َ
َج َساد َوالْعظَام المرم َ
َ َ َ
ِ
ِ
اللمه تَ َع َاىل َخلَ َقهُ ِم ْن الْ َع َدم إِ َىل الْ ُو ُجود فَ َعلِ َم ِم ْن نَ ْفسه َما ُه َو أ َْعظَم ممما ا ْستَْب َع َدهُ َوأَنْ َكَرهُ َو َج َح َدهُ.
ِ
ِ
ِ
ِ
َي يَ ْعلَم الْعِظَام ِيف َسائِر أَقْطَار
َوهلََذا قَ َال   قُ ْل ُْحييِ َيها المذي أَنْ َشأ ََها أَمول َممرة َوُه َو ب ُك هل َخ ْلق َعليم  :أ ْ
ِ
ت.
ت َوَمتَمزقَ ْ
ت َوأَيْ َن تَ َفمرقَ ْ
ْاأل َْرض َوأ َْر َجائ َها أَيْ َن َذ َهبَ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َي الم ِذي بَ َدأَ َخ ْلق َه َذا
َخ َ
مجر ْاأل ْ
ضر نَ ًارا فَإ َذا أَنْتُ ْم مْنهُ تُوق ُدو َن  :أ ْ
َوقَ ْوله تَ َع َاىل  :المذي َج َع َل لَ ُك ْم م ْن الش َ
ِ
الش ِ
ِ ِ
ك
ص َار َحطَبًا يَابِ ًسا تُوقَد بِِه النمار؛ َك َذل َ
ص َار َخضًرا نَضًرا َذا َمثَر َويَْنع مثُم أ َ
َع َادهُ إِ َىل أَ ْن َ
مجر م ْن َماء َح مىت َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
مجر
ُه َو فَعمال ل َما يَ َشاء قَادر َعلَى َما يُِريد َال ميَْنَعهُ َش ْيء ،قَ َال قَتَ َادة :أي المذي أ ْ
َخَر َج َهذه النمار م ْن َه َذا الش َ
قَ ِادر َعلَى أَ ْن يَْب َعثهُ.
ِِ
ِ
ك َشجر الْمرخ والْع َفار ي ْنبت ِيف أَرض ِْ
ِ
س َم َعهُ ِزنَاد
ْ
يل الْ ُمَراد ب َذل َ َ َ ْ َ َ َ ُ
َوق َ
احل َجاز فَيَأْيت َم ْن أ ََر َاد قَ ْدح نَار َولَْي َ
ِ
ِ
ِ
م
نهما َكالهزنَ ِاد َس َواء.
َخ َ
وديْ ِن أ ْ
فَيَأْ ُخذ مْنهُ عُ َ
ضَريْ ِن َويَ ْق َدح أ َ
َحدمهَا ب ْاآل َخ ِر فَتَتَ َولد النمار م ْن بَْي َ
ي َه َذا َع ْن اِبْن َعبماس َر ِض َي اللمه َعْن ُه َما .
َوُرِو َ
ِ
ِ
ض بَِق ِاد ٍر َعلَى أَ ْن َخيْلُ َق ِمثْ لَ ُه ْم بَلَى َوُه َو
س المذي َخلَ َق ال مس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
وأما قوله تبارك وتعاىل   :أ ََولَْي َ
ِ
ِ
ِ
ْم
يمة ِيف َخ ْلق ال مس َم َوات ال مسْبع ِمبَا فِ َيها ِم ْن
يم : يَ ُقول تَ َع َاىل خمُْ ًربا ُمنَبه ًها َعلَى قُ ْد َرته الْ َعظ َ
اخلَال ُق الْ َعل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َوُم ْرِش ًدا إِ َىل
ني ال مسْبع َوَما ف َيها ِم ْن جبَال َوِرَمال َوِحبَار َوق َفار َوَما بَ ْني ذَل َ
الْ َك َواكب ال مسيم َارة َوالث َموابِت َو ْاأل ََرض َ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ ِ
يمة َك َق ْولِِه تَ َع َاىل َ  :خلَْل ُق ال مس َم َوات َو ْاأل َْرض أَ ْك َرب
اال ْست ْدَالل َعلَى إِ َع َادة ْاأل ْ
َج َساد خبَْلق َهذه ْاألَ ْشيَاء الْ َعظ َ
ِمن خ ْلق النماس وقَ َال  ههنا  أَولَي ِ
ِ ِ
ِ
َي
ْ َ
لهم  أ ْ
س المذي َخلَ َق ال مس َم َوات َو ْاأل َْرض ب َقاد ٍر َعلَى أَ ْن َخيْلُق مثْ ْ
َ
َ َُ َ ْ َ
ِ
ِ
يده ْم َك َما بَ َدأ َُه ْم قَالَهُ اِبْن َج ِرير َوَه ِذهِ ْاآليَة الْ َك ِرميَة َك َق ْولِِه   أ ََوَملْ يََرْوا أَ من اللمه الم ِذي َخلَ َق
مثْل الْبَ َشر فَيُع ُ
ال مس َم َوات َو ْاأل َْرض َوَملْ يَ ْع َي ِخبَْل ِق ِه من بَِق ِاد ٍر َعلَى أَ ْن ُْحييِ َي الْ َم ْوتَى بَلَى إِنمهُ َعلَى ُك ّل َش ْيء قدير .
ول لَه ُكن فَي ُكو ُن :أَي إِممنَا يأْمر بِالشمي ِء أَمرا و ِ
ِ
ِ
اح ًدا َال َْحيتَاج
ْ َُ
وقوله تعاىل   :إممنَا أ َْم ُرهُ إ َذا أ ََر َاد َشْيئًا أَ ْن يَ ُق َ ُ ْ َ
ْ ًْ َ
إِ َىل تَكْرار َوتَأْكِيد ،إِ َذا َما أ ََر َاد اللمه أ َْمرا فَِإممنَا يَ ُقول لَهُُ ( :ك ْن) ،فَيَ ُكون َوروى ِْ
َمحَد َع ْن أَِيب َذ ّر  قَ َال
اإل َمام أ ْ
ً
َ
ِ ِ
ِ
استَ ْغ ِف ُر ِوين أَ ْغ ِفر
إِ من َر ُسول اللمه  قَ َال  « :إِ من اللمه تَ َع َاىل يَ ُقول :يَا عبَادي ُكلّ ُك ْم ُم ْذنب إِمال َم ْن َعافَ ْيت فَ ْ
ِ ِ
ِ
َشاءَ ،عطَائِي َك َالمَ ،و َع َذ ِايب َك َالم ،إِذَا
لَ ُك ْمَ ،وُكلّ ُك ْم فَقري إِمال َم ْن أَ ْغنَ ْيت إِ هين َج َواد َماجد َواجد أَفْ َعل َما أ َ
أ ََرْدت َشْيئًا فَِإممنَا أَقُول لَهُُ :ك ْن ،فَيَ ُكون »
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ِ ِ ِِ
ِِ
َي تَ ْن ِزيه َوتَ ْق ِديس َوتَ ِْربئَة ِم ْن
َوقَ ْوله تَ َع َاىل   :فَ ُسْب َحان المذي بيَده َملَ ُكوت ُك ّل َش ْيء َوإلَْيه تُ ْر َجعُو َن  :أ ْ
اخلَْلق َو ْاأل َْمر َوإِلَْي ِه يَ ْرِجع
السوء لِْل َح هي الْ َقيُّوم الم ِذي بِيَ ِدهِ َم َقالِيد ال مس َم َوات َو ْاأل َْرض َوإِلَْي ِه َر َج َع ْاأل َْمر ُكلّه َولَهُ ْ
ُّ
ضل.
الْعِبَاد يَ ْوم الْ َم َعاد فَيُ َجا ِزي ُك ّل َع ِامل بِ َع َملِ ِه َوُه َو الْ َع ِادل الْ ُمْنعِم الْ ُمتَ َف ه
َوَم ْع َىن قَ ْولهَ تَ َع َاىل  :فَ ُسْب َحان الم ِذي بِيَ ِدهِ َملَ ُكوت ُك ّل َش ْيء َ :ك َق ْولِِه   قُ ْل َم ْن بِيَ ِدهِ َملَ ُكوت ُك ّل
َشيء وَك َقولِِه تَع َاىل   :تَبارَك الم ِذي بِي ِدهِ الْم ْلك  ،فَالْم ْلك والْملَ ُكوت و ِ
احد ِيف الْ َم ْع َىن َكَر ْمحٍَة َوَر َمحُوت
ْ َ ْ َ
ََ
َ
ُ َ َ
َ ُ
َوَرْهبَة َوَرَهبُوت َو َج ْرب َو َجبَ ُروت.
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النص الخامس :

الس َ ِ
ب فِ َيها َوأ َّ
قال اهلل تعالىَ  :وأ َّ
ث َم ْن فِي الْ ُقبُوِر[ سورة الحج ] 7 :
َن َّ
َن اللَّهَ يَـ ْبـ َع ُ
اعةَ آتيَةٌ َال َريْ َ

شرح اآلية :

البعث يف اللغة  :يأيت مبعىن اإلرسال أو اإلثارة أو اإلحياء .جاء يف لسان العرب :البعث يف كالم العرب
على وجهني :أحدمها اإلرسال ،كقوله تعاىل  :مث بعثنا من بعدهم موسى؛ معناه أرسلنا .والبعث :إثارة
بارك أو قاعد ،تقول :بعثت البعري فانبعث أي أثرته فثار .والبعث أيضا :اإلحياء من اهلل للموتى؛ ومنه قوله
تعاىل  :مث بعثناكم من بعد موتكم ؛ أي أحييناكم .وبعث املوتى :نشرهم ليوم البعث.
والبعث اصطالحا :ال خيتلف عن املعىن الثاين ،فهو إحياء اهلل تعاىل املوتى من قبورهم كما كانوا يف الدنيا
ليلقى كل واحد منهم جزاءه الذي قدر له من نعيم أو عذاب.
ِ ِ
ِ
صاهُ اللمهُ َونَ ُسوهُ َواللمهُ َعلَى ُك هل َش ْي ٍء َش ِهي ٌد
قال تعاىل  :يَ ْوَم يَْب َعثُ ُه ُم اللمهُ َمج ًيعا فَيُنَبهئُ ُهم مبَا َعملُوا أ ْ
َح َ
[اجملادلة.]6 :
ِ
قوله :وأَ من ال مس ِ
ك فِ َيها َوَال ِم ْريَة.
َي َكائِنَة َال َش ّ
َ
اعة آتيَة َال َريْب ف َيها  أ ْ
َ
ِ
وقوله  :وأَ من اللمه ي ب عث من ِيف الْ ُقبور  :أ ِ
ده ْم بَ ْعد الْ َع َدم
ورهم ِرممًَا َويُوج ُ
َي يُع ُ
يده ْم بَ ْع َد َما َ
ْ
ُ
َْ َ َ ْ
ص ُاروا ِيف قُبُ ْ
َ
ب لَنَا َمثَ ًال َونَ ِس َي َخ ْلقه قَ َال َم ْن ُْحييِي الْعِظَام َوِه َي َرِميم * قُ ْل ُْحييِ َها الم ِذي أَنْ َشأ ََها
َك َما قَ َال تَ َع َاىلَ  :و َ
ضَر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخضَر نَ ًارا فَِإذَا أَنْتُ ْم ِمْنهُ تُوقِ ُدو َن َ و ْاآليَات
مجر ْاأل ْ
أَمول َممرة َوُه َو ب ُك هل َخ ْلق َعليم * المذي َج َع َل لَ ُك ْم م ْن الش َ
َمحد وأبو داود وابن ماجه عن أَِيب رِزين الْع َقيلِي  و ْ ِ
ِ
ِيف َه َذا َكثِ َرية ،وروى ِْ
أ
ام
م
اإل
ْ
َ
ْ
امسه لَقيط بْن َعامر أَنمهُ
ُ
َ
َ
َ
ّ
قَ َال :يَا َر ُسول اللمه أَ ُكلّنَا يَرى َربّه  يَ ْوم الْ ِقيَ َامة؟ ،وَما آيَة َذلِ َ ِ
م
س
َ
َ
ك يف َخ ْلقه ؟ فَ َق َال َر ُسول الله  « : أَلَْي َ
ُكلّ ُك ْم يَْنظُر إِ َىل الْ َق َمر ُْخملِيًا بِِه؟ قُ ْلنَا :بَلَى ،قَ َال :فَاَللمه أ َْعظَم ،قَ َال :قُ ْلت يَا َر ُسول اللمهَ :كْيف ُْحييِي اللمه
ِ
ك ِيف َخ ْلقه؟ ،قَ َال :أ ََما َمَرْرت بَِو ِادي أ َْهلك َْحم ًال؟ ،قَ َال :بَلَى ،قَ َال :مثُم َمَرْرت بِِه يَ ْهتَ ّز
الْ َم ْوتَى؟ َوَما آيَة َذل َ
ِ
ِ
خِ
ك آيَته ِيف َخ ْلقه » .
ك ُْحييِي اللمه الْ َم ْوتَى َوذَل َ
ضًرا ،قَ َال :بَلَى ،قَ َال :فَ َك َذل َ
َ
وَرَواهُ ِْ
الل:ه
اإل َمام أ ْ
ضا بلفظ « :ق َال أبو رزين العقيلي  : أَتَ ْيت َر ُسول اللمه  فَ ُق ْلت :يَا َر ُسول م
َمحَد أَيْ ً
ض ِمن أَرض قَومك ُْجم ِدبة مثُم مررت ِِّبا خمُْ ِ
ِ
ِ
صبَة؟ ،قَ َال :نَ َع ْم ،قَ َال:
َ ََْ َ
َكْيف ُْحييي اللمه الْ َم ْوتَى؟ ،قَ َالْ :مَرْرت بأ َْر ٍ ْ ْ ْ
ِ
ُّشور».
ك الن ُ
َك َذل َ
اعة آتِيَة َال
وروى اِبْن أَِيب َح ِامت َع ْن ُم َعاذ بْن َجبَل  قَ َال َ ( :م ْن َعلِ َم أَ من اللمه ُه َو ْ
احلَ ّق الْ ُمبِني َوأَ من ال مس َ
اجلَنمة ).
َريْب فِ َيها َوأَ من اللمه يَْب َعث َم ْن ِيف الْ ُقبُورَ :د َخ َل ْ
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األمر الثاني  :مواقف يوم القيامة :

وفيه سبعة نصوص :
النص األول :

روي عن النبي  أنه قال « :لكل نبي دعوة مستجابة ,وإني خبأت دعوتي شفاعة ألمتي يوم
القيامة ,فهي نائلة إن شاء اهلل من مات ال يشرك باهلل شيئا » رواه مسلم.

شرح الحديث :

الدعاء إىل الشيء :احلث على فعله ،ودعوت فالنا :سألته ،ودعوته استغثته  ،ويطلق أيضا  :على رفعة
الق ْدر كقوله تعاىل   :ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة ، واإلدعاء  :كقوله تعاىل  :فما كان
دعواهم إذ جاءهم بأسنا 
ويطلق الدعاء أيضاً :على التسمية كقوله تعاىل   :ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا .
الدعاء والنداء واحد  ،وجاء الدعاء يف القرآن على وجوه منها :
العبادة :قال تعاىل  :وال تدع من دون اهلل ما ال ينفعك وال يضرك  ،ومنها :االستغاثة :قال تعاىل :
وادعوا شهداءكم  ،وم نها :السؤال :قال تعاىل  :ادعوين أستجب لكم  ،ومنها :القول :قال تعاىل :
دعواهم فيها سبحانك اللهم  ،ومنها :النداء :قال تعاىل  :يوم يدعوكم  ،ومنها :الثناء  :قال تعاىل:
قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن .
إن مالزمة الدعاء واالستكثار منه أرجح من الرتك ،وذلك لكثرة األدلة الواردة يف احلث عليه :وهو قوله
تعاىل   :فادعوه خملصني له الدين  ، إذ الدعاء هو إظهار غاية التذلل واالفتقار إىل اهلل واالستكانة له،
وما ُشرعت العبادات إال للخضوع للباري وإظهار االفتقار إليه  ،وهلذا ختم سبحانه وتعاىل اآلية َ  :وقَ َال
ربُّ ُكم ْادع ِوين أَستَ ِجب لَ ُكم إِ من الم ِذين يستَكِْربو َن عن ِعبادِيت سي ْدخلُو َن جهن ِ
ين  بقوله تعاىل  :
َ ُ ُ ْ ْ ْ
مم َداخ ِر َ
َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ َ
عرب عن عدم التذلل واخلضوع باالستكبار  ،ووضع عباديت
إن الذين يستكربون عن عباديت  :حيث ّ
موضع دعائي وجعل جزاء ذلك االستكبار الصغار واهلوان ..
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وفائدة الدعاء  :حتصيل الثواب بامتثال األمر  ،والحتمال أن يكون املدعو به موقوفا على الدعاء ألن اهلل
خالق األسباب ومسبباهتا و ينبغي أن يكون داعيا بلسانه راضيا بقلبه .
وقد استشكل ظاهر احلديث مبا وقع لكثري من األنبياء من الدعوات اجملابة وال سيما نبينا  ، وظاهره أن
لكل نيب دعوة مستجابة فقط !
واجلواب :أن املراد باإلجابة يف الدعوة املذكورة القطع ِّبا  ،وما عدا ذلك من دعواهتم فهو على رجاء
اإلجابة .
وقيل  :معىن قوله  « :لكل نيب دعوة » أي أفضل دعواته  ،وهلم دعوات أخرى.

وقيل :لكل منهم دعوة عامة مستجابة يف أمته إما بإهالكهم وإما بنجاهتم  ،وأما الدعوات اخلاصة فمنها ما
يستجاب ومنها ما ال يستجاب.
وقيل  :لكل منهم دعوة ختصه لدنياه أو لنفسه ،وكل نيب دعا على أمته باهلالك إال سيدنا حممد  فلم
يدع فأعطي الشفاعة عوضا عن ذلك للصرب على أذاهم  ،واملراد باألمة أمة الدعوة ال أمة اإلجابة .وتعقبه
الطييب بأنه  دعا على أحياء من العرب ودعا على أناس من قريش بأمسائهم ودعا على رعل وذكوان ودعا
على مضر ،قال :واألوىل أن يقال إن اهلل جعل لكل نيب دعوة تستجاب يف حق أمته فناهلا كل منهم يف
الدنيا  ،وأما نبينا فإنه ملا دعا على بعض أمته نزل عليه  ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم  فبقي
تلك الدعوة املستجابة مدخرة لآلخرة  ،وغالب من دعا عليهم مل يرد إهالكهم وإمنا أراد ردعهم ليتوبوا.
ِ ِِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
ويف ه َذا ْ ِ ِ
صاحلِِ ِه ُم الْ ُم ِه مم ِة
احلَديث  :بَيَا ُن َك َم ِال َش َف َقة النِ ه
َ
ميب َ علَى أُمته َ ،وَرأْفَته ِّب ْم َ ،و ْاعتنَائه بِالنمظَ ِر ِيف َم َ
ِ
ِ ِِ ِ
اجاهتِِ ْم .
 ،فَأَ مخَر َ د ْع َوتَهُ ألُمته إ َىل أ ََه هم أ َْوقَات َح َ
ِ
ات ِم ْن أُم ِيت َال يُ ْش ِرُك بِاللم ِه َشْيئًا » :فَِف ِيه َ :دَاللَةٌ
َوأَما قَ ْولُهُ  « : فَ ِه َي نَائلَةٌ إِ ْن َشاءَ اللمهُ تَ َع َاىل َم ْن َم َ
احل هق أَ من ُك مل من مات َغي ر م ْش ِرٍك بِاللم ِه تَع َاىل َمل ُخيَلم ْد ِيف النما ِر وإِ ْن َكا َن م ِ
لِم ْذ َه ِ
صًّرا َعلَى الْ َكبَائِِر ،
َ ْ
ُ
َ ْ َ َ َْ ُ
ب أ َْه ِل َْ
َ
َ
ت دَالئِلُه وب يانُه ِيف مو ِ
اض َع َكثِ َريةٍ .
َوقَ ْد تَ َقد َ
مم ْ َ ُ َ ََ ُ َ َ
َوقَ ْولُهُ  « : إِ ْن َشاءَ اللمهُ تَ َع َاىل »ُ :ه َو َعلَى ِج َه ِة التمبَ ُّرِك َو ِاال ْمتِثَ ِال لَِق ْوِل اللم ِه تَ َع َاىلَ  :وَال تَ ُقولَ من لِ َش ْي ٍء إِ هين
فَ ِ ِ
ك َغ ًدا إِمال أَ ْن يَ َشاءَ اللمهُ . 
اع ٌل ذَل َ
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النص الثاني :

ط لِيـوِم ال ِْقيام ِ
ضع الْموا ِز ِ
ال َحبَّ ٍة ِم ْن
ف
ـ
ن
م
ل
ظ
ت
ال
ف
ة
ْ
س َش ْيئًا َوإِ ْن َكا َن ِمثْـ َق َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ين الْق ْس َ َ ْ َ َ
قال اهلل تعالىَ  :ونَ َ ُ َ َ َ
ُ ٌ
ِ ِِ
ِ
ٍ
ين[ سورة األنبياء]47 :
َخ ْر َدل أَتَـ ْيـنَا ب َها َوَك َفى بنَا َحاسب َ

شرح اآلية :

ِ ِ ِ
ِ
ضع الْ َم َوا ِزين الْ َع ْدل لِيَ ْوِم
َي َونَ َ
قَ ْولهَ  :ونَ َ
ضع الْ َم َوا ِزين الْق ْسط ليَ ْوم الْقيَ َامة فَ َال تُظْلَم نَ ْفس َشْيئًا  :أ ْ
الْ ِقيَ َامة.
ِ
ِ
احد وإِممنَا ُِ
اعتِبَا ِر تَ َعدُّد ْاأل َْع َمال الْ َم ْوُزونَة فِ ِيه.
مج َع بِ ْ
وأكثر العلماء َعلَى أَنمهُ ُه َو م َيزان َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيَ :ك َما قَ َال تَ َع َاىل
قَ ْوله  :فَ َال تُظْلَم نَ ْفس َشْيئًا َوإِ ْن َكا َن مثْ َقال َحبمة م ْن َخ ْرَدل أَتَ ْي نَا ِّبَا َوَك َفى بِنَا َحاسبِ َ
ِ
اعفها وي ْؤ ِ
ك حسنَة ي ِ
ِ ِ
ت ِم ْن
َح ًدا َ وقَ َال   :إِ من اللمه َال يَظْلم مثْ َقال َذ مرة َوإِ ْن تَ ُ َ َ ُ َ
ض َ َُ
َ  :وَال يَظْلم َربّك أ َ
ِ
لَ ُدنْه أَجرا ع ِظيما  وقَ َال لُْقمان  :يا ب ين إِنمها إِ ْن تَ ُ ِ
ص ْخَرة أ َْو ِيف
ك مثْ َقال َحبمة م ْن َخ ْرَدل فَتَ ُك ْن ِيف َ
َ ُ َّ َ
َ
ًْ َ ً َ
ال مسموات أَو ِيف ْاألَرض يأْ ِ
ت ِِّبَا اللمه إِ من اللمه لَ ِطيف َخبِري . 
ََ ْ
ْ َ
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أما عن حقيقة امليزان ؛ فقد وردت أقوال عدة يف بيان ماهيته  ،فالراجح عند السلف أنه ميزان حقيقي
حسي توزن به األعمال.
فسره بالعدل ،وقال  :هو كناية عن إرادته  ،وقد عزا القرطيب هذا القول إىل جماهد
والبعض من أهل العلم ّ
والضحاك واألعمش.
والصحيح ما عليه اجلمهور  ،كما أشار إىل ذلك القرطيب ،وقد استدل ابن تيمية على أنه ميزان حقيقي
حسي باألخبار اليت وردت يف وزنه األعمال  ،يقول ( :امليزان هو ما يوزن به األعمال ،وهو غري العدل كما
ّ
مت َم َوا ِزينُهُ  وقوله:
دل على ذلك الكتاب والسنة ،مثل قوله تعاىل  :فمن ثقلت موازينه َ  ، وَم ْن َخف ْ
ِ
ط لِيَ ْوِم الْ ِقيَ َامةِ .
ين الْ ِق ْس َ
َ ونَ َ
ض ُع الْ َم َواز َ
وِيف ال م ِ
ان علَى اللهسان ،ثَِقيلَتَ ِ
ِ ِ ِ ِ
يح ْ ِ
ان ِيف
ني َع ْن أَِيب ُهَريْ َرة  أن َر ُسول اللمه  قالَ « :كل َمتَان َخفي َفتَ َ
صح َ
َ
َ
الْ ِميزان ،حبِيبتَ ِ
ان إِ َىل المر ْمحَنُ :سْب َحان اللمه َوِحبَ ْم ِدهِ ُسْب َحان اللمه الْ َع ِظيم » .
َ َ َ
َوقَ َال روى ِْ
َمحَد والرتمذي وقال( :حسن غريب) وابن ماجه عن َعْبد اللمه بْن َع ْمرو بْن الْ َعاص رضي
اإل َمام أ ْ
اخلََالئِق يَ ْوم
اهلل عنهما قال :قَ َال َر ُسول اللمه  « :إِ من اللمه  يَ ْستَ ْخلِص َر ُج ًال ِم ْن أُم ِيت َعلَى ُرءُوس ْ
ِِ
الْ ِقيامة فَي ْنشر علَي ِه تِسعة وتِسعِ ِ ِ
صر مثُم يَ ُقول :أَتُْنكِ ُر ِم ْن َه َذا َشْيئًا؟ ،أَظْلَ َمْتك
َ َ َ ُ َ ْ َْ َ ْ َ
ني سج ًّال ُك ّل سج ّل َم ّد الْبَ َ
َكتب ِيت ْ ِ
ب،
ب ،قَ َال :أَفَلَك عُ ْذر أ َْو َح َسنَة؟ ،قَ َال :فَبُ ِه َ
ت المر ُجل فَيَ ُقولَ :ال يَا َر ّ
احلَافظُو َن؟ ،قَ َالَ :ال يَا َر ّ
ََ
فَي ُقول :ب لَى إِ من لَك ِعْندنَا حسنَة و ِ
اح َدةَ ،ال ظُْلم َعلَْيك الْيَ ْوم ،فَتَ ْخ ُرج لَهُ بِطَاقَة فِ َيها أَ ْش َهد أَ ْن َال إِلَه إِمال
َ
َ
ََ َ
اللمه وأَ ْشهد أَ من ُحم مم ًدا رسول اللمه ،فَي ُقول أ ِ
الس ِج مالت؟،
ب َما َه ِذهِ الْبِطَاقَة َم َع َه ِذهِ ه
ْ
َحض ُروهُ ،فَيَ ُقول :يَا َر ّ
َ َ
َ
َ َُ
ِ
الس ِج مالت ِيف كِفمة والْبِطَاقَة ِيف كِفمة ،قَ َال :فَطَاشت ه ِ
ت
وضع ه
السج مالت َونُقلَ ْ
َ ْ
فَيَ ُقول :إِنمك َال تُظْلَم ،قَ َال فَتُ َ
َ
الْبِطَاقَة ،قَ َالَ :وَال يَثْ ُقل َش ْيء َم َع بِ ْس ِم اللمه المر ْمحَن المرِحيم ».
وهذا وأمثاله مما يبني أن األعمال توزن مبوازين؛ تبني ِّبا رجحان احلسنات على السيئات وبالعكس ،فهو ما
به تبني العدل ،واملقصود بالوزن العدل ،كموازين الدنيا .
وأما كيفية وزن األعمال فمما ال علم لنا حبقيقته  ،يقول شيخ اإلسالم  ( :أما كيفية تلك املوازين فهو مبنزلة
كيفية سائر ما أخربنا به من الغيب ) .
وهذا البيان منه رمحه اهلل ٍ
كاف يف اإلجابة على اعرتاض من اعرتض باستحالة وزن األعراض ،إىل غري ذلك
كما عرف عن القرطيب يف كتابه " التذكرة " .
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النص الثالث :
روى البخاري بسنده عن سهل بن سعد األنصاري  قال :قال رسول اهلل « : إني فرطكم على
الحوض من مر علي يشرب ,ومن شرب لم يظمأ أبداً ,ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال

بيني وبينهم » .

شرح الحديث :

تتجلى رمحة اهلل تعاىل يوم القيامة حني تدنو الشمس من الرؤوس ،ويتمكن العطش من الناس ،ويشتد
الكرب ِّبم حىت يطلبوا بدء احلساب ،تتجلى رمحة اهلل يومئذ باملؤمنني ،إذ مل يرتكهم عطشى يعانون الظمأ،
بل أكرمهم حبياض يشربون منها ،وجعل لكل نيب من األنبياء حوضا يشرب منه هو وأتباعه ،كما قال : 

« إن لكل نيب حوضا ،وإهنم يتباهون أيهم أكثر واردة ،وإين أرجو أن أكون أكثرهم واردة » رواه الرتمذي
وصححه األلباين -رمحه اهلل . -
والحوض الوارد يف احلديث :هو حوض النيب  ،ومجع احلوض :حياض وأحواض ،وهو جممع املاء .
وهو غري هنر الكوثر الوارد يف قوله تعاىل   :إنا أعطيناك الكوثر  وذلك ألن الكوثر هو النهر الذي وعد
اهلل به نبيه  يف اجلنة ،واحلوض هو جممع املاء يف أرض احملشر ،وماؤه مستمد من الكوثر ،فالكوثر
واحلوض ماؤمها واحد ،إال أن أحدمها يف اجلنة ،واآلخر يف أرض احملشر ،لذلك يطلق على كل منهما اسم

الكوثر  ،ويستدل على ذلك بقول النيب  « : يَغُت فيه ميزابان ،مي ّدانه من اجل نة ،أحدمها من ذهب،
واآلخر من وِرق » ( .يغت) :أي يدفق دفقا شديدا متتابعاً.
فتبني ِّبذا أن ماء احلوض مستمد من هنر الكوثر يف اجلنة .
وقد وردت أدلة كثرية عن الرسول  يف بيان صفة احلوض  ،وكلها تفيد أنه من نعم اهلل اجلليلة على نبيه
 ، وعلى أمته من بعده قد اختصت به  ،وأنه ال يشرب منه من خرج على اتباع املصطفى  ،وانساق وراء
األهواء والشبه  ،ففي احلديث  « :حوضي مسرية شهر ،وزواياه سواء ،ماؤه أبيض من الوِرق ،ورحيه أطيب
من املسك ،وكيزانه كنجوم السماء ،فمن شرب منه :فال يظمأ بعده أبداً » .

قال القرطيب يف " املفهم " :مما جيب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به :أن اهلل سبحانه وتعاىل قد
خص نبيه حممدا  باحلوض املصمرح بامسه وصفته وشرابه يف األحاديث الصحيحة الشهرية اليت حيصل
مبجموعها العلم القطعي :إذ روى ذلك عن النيب  من الصحابة نيّف على الثالثني ،منهم يف الصحيحني
ما ينيف على العشرين ،ويف غريمها بقية ذلك مما صح نقله واشتهرت رواته مث رواه عن الصحابة من التابعني
أمثاهلم ومن بعدهم اضعاف اضعافهم وهلم جرا وامجع على إثباته السلف وأهل السنة من اخللف ،وانكرت
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ذلك طائفة من املبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلو يف تأويله من غري استحالة عقلية وال عادية تلزم من محله
حرفه إمجاع السلف وفارق مذهب أئمة اخللف.
على ظاهرة وحقيقته وال حاجة تدعو إىل تأويله ،فَ َخَرق من ّ

وقد أنكره اخلوارج وبعض املعتزلة
* ويف احلوض مسألة اختلف فيها الكثري من العلماء وهي زمن وروده للشرب منه وهي من املسائل اليت ال
يضر اجلهل ِّبا :

القول األول :أن احلوض بعد الصراط :وقد ذهب إليه البخاري رمحه اهلل :وذلك ألنه أورد أحاديث احلوض
بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب الصراط وهي إشارة منه إىل ان الورود على احلوض يكون بعد نصب
الصراط واملرور عليه  ،وعلل بعض العلماء القائلني بقول البخاري يف هذه املسألة فقالوا  :إنه من املعلوم أن
الصراط جسر على جهنم وأنه بني املوقف واجلنة وأن املؤمنني ميرون عليه لدخول اجلنة فلو كان احلوض قبله
حلالت النار بينه وبني املاء الذي يصب من الكوثر يف احلوض وظاهر احلديث ان احلوض جبانب اجلنة
لينصب فيه املاء من النهر الذي داخلها ويف حديث بن مسعود  عند أمحد( :ويفتح هنر الكوثر إىل
احلوض).
وقد قال القاضي عياض رمحه اهلل :ظاهر قوله  يف حديث احلوض( :من شرب منه مل يظمأ بعدها أبدا):
يدل على أن الشرب منه يقع بعد احلساب والنجاة من النار ألن ظاهر حال من ال يظمأ ان ال يعذب
بالنار ولكن حيتمل ان من قدر عليه التعذيب منهم ان ال يعذب فيها بالظمأ بل بغريه.

القول الثاني :أن احلوض قبل الصراط ،وقد أورد القرطيب وابن حجر رمحهما اهلل :أقوال العلماء يف ذلك ،

والذي يظهر أن ما ذهب إليه القرطيب رمحه اهلل إىل أن احلوض يكون قبل الصراط  ،واستدل حبديث
البخاري أن النيب  قال « :بينما أنا قائم على احلوض إذا زمرة ،حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين

وبينهم فقال :هلم  ،فقلت :أين؟ ،قال :إىل النار واهلل ،قلت :وما شأهنم؟ ،قال :إهنم ارتدوا بعدك على
أدبارهم القهقرى ،مث إذا زمرة  ،حىت إذا عرفتهم خرج رجل من بيين وبينهم  ،فقال  :هلم  ،قلت :أين؟،
قال :إىل النار واهلل ،قلت :ما شأهنم؟ ،قال :إهنم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى  ،فال أراه خيلص منهم

إال مثل َمهَل النم َعم ».

قال ابن حجر يف الفتح  (:قوله« :فال أراه خيلص منهم إال مثل مهل النم َعم»  ،يعين :من هؤالء الذين دنوا
من احلوض ،وكادوا يردونه ،فصدوا عنه ،و(اهلََمل) :بفتحتني ،اإلبل بال راع  ... ،واملعىن :أنه ال يَِرُده منهم
إال القليل؛ ألن اهلََمل يف اإلبل قليل بالنسبة لغريه ).
واضح أن القلة هنا نسبية ،أي :أن نسبة من يرد احلوض كبرية ،لكن الذين يطردون أكرب من الذين يشربون
..
53

يقول القرطيب يف وجه االستدالل به على أن احلوض قبل الصراط  ( :فهذا احلديث مع صحته :أدل دليل
على أن احلوض يكون يف املوقف قبل الصراط ؛ ألن الصراط إمنا هو جسر على جهنم ممدود جياز عليه ،
فمن جازه سلم من النار ) .
* يَِرُد حوض النيب  يف اجلملة كل مؤمن مل يتلبّس مبانع من موانع ورود احلوض اليت تضمنتها األحاديث
السابقة ،مثل الردة ،قال القرطيب يف "التذكرة"( :قال علماؤنا رمحة اهلل عليهم أمجعني :فكل من ارتد عن
دين اهلل ،أو أحدث فيه ما ال يرضاه اهلل ،ومل يأذن به اهلل :فهو من املطرودين عن احلوض املْب َعدين عنه،
ُ
وأشدهم طردا من خالف مجاعة املسلمني ،وفارق سبيلهم ،كاخلوارج على اختالف فرقها .. ،واملعتزلة على
أصناف أهوائها ،فهؤالء كلهم مب هدلون ،وكذلك الظلمة املسرفون يف اجلور والظلم وتطميس احلق ،وقتل أهله
وإذالهلم ،واملعلنون بالكبائر املستحفون باملعاصي ،ومجاعة أهل الزيغ واألهواء والبدع ،مث البعد قد يكون يف
حال ،ويقربون بعد املغفرة ،إن كان التبديل يف األعمال ،ومل يكن يف العقائد ) .
وقد ذكر النيب  بعض األعمال اخلاصة اليت هي أسباب لنيل شرف ورود حوضه  منها :

 -1الصرب عند األَثَرة :ويدل عليه حديث عبد اهلل بن زيد  عن النيب  يف وصيته لألنصار « :
إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوض» متفق عليه ،ومعىن ستلقون بعدي أثرة ،أي :أن
ضلون عليكم غريكم ممن هو أقل كفاءة منكم.
األمراء بعدي يُ َف ه

 -2عدم الدخول على أئمة اجلور مماألةً ونفاقاً هلم ،فعن كعب بن عجرة  عن النيب  أنه قال « :إنه
ستكون بعدي أمراء ،من دخل عليهم فصدقهم بكذِّبم وأعاهنم على ظلمهم :فليس مين ولست منه،
ِ
علي احلوض ،ومن مل يدخل عليهم ومل يصدقهم بكذِّبم ومل يعنهم على ظلمهم :فهو مين وأنا
وليس يَرُد ّ
وس َِريُد عل ّي احلوض » رواه الرتمذي والنسائي .
منهَ ،
وهذا هو حوض النيب  بأوصافه ،وأوصاف أهله ،وأوصاف املطرودين عنه ،حىت يعلم املسلم السبيل
إليه ،يف يوم عظم خطره ،واشتد حره .
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النص الرابع :
روى مسلم عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :إن رسول اهلل  سئل :أين الناس يوم تبدل األرض
غير األرض والسموات ؟ فقال « :هم في الظلمة دون الجسر» .

شرح الحديث :

عندما حيني الوقت الذي جتمع فيه اخلالئق  ،يبدل اهلل  األرض اليت حتشر عليها اخلالئق بأرض أخرى،
ويبدل السماوات كذلك .

عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال  :قال رسول اهلل  « :يطوي اهلل  السماوات يوم القيامة مث
يأخذهم بيده اليمىن  ،مث يقول  :أنا امللك ،أين اجلبارون ؟ ،أين املتكربون ؟ ،مث يطوي األرضني بشماله ،
مث يقول  :أنا امللك ،أين اجلبارون ؟ ،أين املتكربون؟ ،وهذا بعد فناء املخلوقات  ،يطوي سبحانه وتعاىل
السماوات ويأخذهن بيمينه واألرضني بشماله ».

ويف هذا داللة على عظمة اهلل وعظيم قدرته وعظم خملوقاته  ،فهو األول فليس قبله شيء  ،واآلخر فليس
بعده شيء .
وعن عبد اهلل بن مسعود  قال  :جاء َحْب ٌر إىل رسول اهلل  فقال  ( :يا حممد ،أو يا أبا القاسم :إن
اهلل تعاىل ميسك السماوات يوم القيامة على إصبع  ،واألرضني على إصبع  ،واجلبال والشجر على إصبع،
واملاء والثرى على إصبع  ،وسائر اخللق على إصبع  ،مث يهزهن فيقول  :أنا امللك  ،أنا امللك) ،فضحك
رسول اهلل  تعجبا مما قاله احلرب تصديقا له  ،مث قرأ  :وما قَ َدروا اللمه ح مق قَ ْد ِرهِ واألَرض َِ
ضتُهُ يَ ْوَم
مج ًيعا قَ ْب َ
َْ
َ ْ ُ
ََ ُ َ َ
ِ ِ
ات بِيَ ِمينِ ِه ُسْب َحانَهُ َوتَ َع َاىل َع مما يُ ْش ِرُكو َن . 
ات َمطْ ِويم ٌ
الْقيَ َامة َوال مس َم َاو ُ
ففي األحاديث :اإلخبار عن حال السماوات واألرض يوم القيامة؛ بل عن حال املخلوقات مجيعا ،وعظم
قدرته سبحانه ،مث مآل املخلوقات ،وما سيكون منه  حيث يبدل األرض غري األرض والسماوات ،كما
ثبت يف األحاديث  ،وكما هو ظاهر اآلية .
ض َغْي َر األ َْر ِ
ات  .قال « :
وعن عبد اهلل بن مسعود  يف قوله   : يَ ْوَم تُبَد ُ
ض َوال مس َم َاو ُ
مل األ َْر ُ
أرض بيضاء نقية مل يسفك فيها دم ومل يعمل فيها خطيئة  ،يسمعهم الداعي وينفذهم البصر  ،حفاة عراة

كما خلقوا حىت يلجمهم العرق » .

وتسمى هذه األرض بأرض احملشر عن سهل بن سعد  قال  :قال رسول اهلل  « : حيشر الناس يوم
القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي  ،ليس فيها علم ألحد ».
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قال القاضي عياض  ( :املراد أهنا ليس فيها عالمة سكىن وال بناء وال أثر وال شيء من العالمات اليت
يهتدى ِّبا يف الطرقات  ،كاجلبل والصخرة البارزة  .وفيه تعريض بأرض الدنيا وأهنا ذهبت وانقطعت العالقة
ِّبا ) . .
فبعدما يذهب بالكفرة امللحدين ،واملشركني الضالني إىل دار البوار :جهنم يصلوهنا ،وبئس القرار ،يبقى يف
عرصات القيامة أتباع الرسل املوحدون ،وفيهم أهل الذنوب واملعاصي ،وفيهم أهل النفاق ،وتلقى عليهم
الظلمة قبل اجلسر كما يف احلديث « هم يف الظلمة دون اجلسر».

واجلسر :الصراط ،وهو  :جسر ممدود على منت جهنم  ،يرده األولون واآلخرون.
يقول ابن أيب العز احلنفي يف شرحه للطحاوية :ويف هذا املوضع يفرتق املنافقون عن املؤمنني ،ويتخلفون
عنهم ،ويسبقهم املؤمنون ،وحيال بينهم بسور مينعهم من الوصول إليهم .روى البيهقي بسنده عن مسروق،

عن عبداهلل ،قال « :جيمع اهلل الناس يوم القيامة إىل أن قال :فمنهم من يُعطَى نوره مثل اجلبل بني يديه،
ومنهم من يُعطَى نوره فوق ذلك ،ومنهم من يُعطَى نوره مثل النخلة بيمينه ،ومنهم من يُعطَى دون ذلك
بيمينه ،حىت يكون آخر من يُعطَى نوره يف إِّبام قدمه ،يضيء مرة ويطفأ أخرى ،إذا أضاء ق ّدم قدمه ،وإذا
أطفأ قام ،قال :فيمر وميرون على الصراط ،والصراط كحد السيف دحض مزلة ،ويقال هلم :امضوا على قدر
نوركم ،فمنهم من مير كانقضاض الكوكب ،ومنهم من مير كالريح ،ومنهم من مير كالطرف ،ومنهم من مير
كشد الرجل ،يرمل رمالً على قدر أعماهلم ،حىت مير الذي نوره على إِّبام قدمه ،ختر يد ،وتعلق يد ،وختر
رجل وتعلق رجل ،وتصيب جوانبه النار ،فيخلصون فإذا خلصوا ،قالوا :احلمد هلل الذي جنانا منك ،بعد أن

أراناك ،لقد أعطانا ما مل يعط » .واحلديث رواه الطرباين  ،واحلاكم وقال :هذا حديث صحيح على شرط
الشيخني ومل خيرجاه ِّبذا اللفظ .وقال األلباين يف " شرح العقيدة الطحاوية"  :صحيح. .
وقد حدثنا تبارك وتعاىل عن مشهد مرور املؤمنني على الصراط ،فقال  :ي وم تَرى الْم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
ات
َْ َ َ ُ َ َ ُ
يسعى نُورهم ب ني أَي ِدي ِهم وبِأَْمياهنِِم ب ْشرا ُكم الْي وم جنمات َجت ِري ِمن َحتتِها األَنْهار خالِ ِد ِ ِ
ك ُه َو الْ َف ْوُز
َ ْ َ ُُ َْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ ٌ ْ
ين ف َيها َذل َ
َْ َُ َ َ
ول الْمنافِ ُقو َن والْمنافِ َقات لِلم ِذين آمنوا انظُرونَا نَ ْقتبِ ِ ِ ِ
ِ
يل ْارِجعُوا َوَراء ُك ْم فَالْتَ ِم ُسوا
يم يَ ْوَم يَ ُق ُ ُ َ
َ َُ ُ
الْ َعظ ُ
َ َُ ُ َ ْ
س من نُّورُك ْم ق َ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِِ
ادونَ ُه ْم أَ َملْ نَ ُكن م َع ُك ْم قَالُوا
نُ ًورا فَ ُ
اب يُنَ ُ
ب بَْي نَ ُهم بِ ُسوٍر لمهُ بَ ٌ
اب بَاطنُهُ فيه المر ْمحَةُ َوظَاه ُرهُ من قبَله الْ َع َذ ُ
ض ِر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ور فَالْيَ ْوَم ال
بَلَى َولَكنم ُك ْم فَتَنتُ ْم أَن ُف َس ُك ْم َوتَ َربم ْ
صتُ ْم َو ْارتَ ْبتُ ْم َو َغمرتْ ُك ُم األ ََم ِاينُّ َح مىت َجاء أ َْم ُر اللمه َو َغمرُكم باللمه الْغَُر ُ
ي ْؤخ ُذ ِمن ُكم فِ ْديةٌ وال ِمن الم ِذين َك َفروا مأْوا ُكم النمار ِهي موال ُكم وبِْئس الْم ِ
صريُ [ سورة احلديد-12 :
ُ َ
ْ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َْ ْ َ َ َ
.]15
ويف بيان صفة الصراط يقول أبو سعيد اخلدري  « : بلغين أن اجلسر أدق من الشعرة وأحد من السيف

».
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ويروي يف ذلك حديث آخر مطول فيه أن رسول اهلل  قال « :مث يؤتى باجلسر فيجعل بني ظهري جهنم
» ،قلنا :يا رسول اهلل ،وما اجلسر؟ ،قال « :مدحضة مزلة ،عليه خطاطيف  ،وكالليب  ،وحسكة مفلطحة
؛ هلا شوكة عقيفة تكون بنجد ،يقال له :السعدان ،املؤمن عليها كالطرف ،وكالربق ،وكالريح ،وكأجاويد
وناج خمدوش  ،ومكدوس يف نار جهنم  ،حىت مير آخرهم يسحب سحباً » .
فناج ُم َسلمم ٍ
اخليل والركابٍ ،
قوله« :مدحضة »من دحضت رجله دحضا زلقت.
قوله« :مزلة »من زلت األقدام سقطت.
قوله« :خطاطيف» مجع ُخطاف ،وهو احلديدة املعوجة كالكلوب خيتطف ِّبا الشيء.

قول ه «:كالليب » :مجع كلوب بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم ،وقيل :الكلوب
الذي يتناول به احلداد احلديد من النار ،كذا يف كتاب ابن بطال ،ويف كتاب ابن التني :هو املعقف الذي
خيطف به الشيء.

قولهَ « :ح َس َكة » بفتحات :وهي شوكة صلبة معروفة ،قاله ابن األثري .وقال صاحب التهذيب وغريه:
احلسك نبات له مثر خشن يتعلق بأصواف الغنم ورمبا اختذ مثله من حديد ،وهو من آالت احلرب ،وقال
اجلوهري :احلسك حسك السعدان ،واحلسكة ما يعمل من حديد على مثاله.

قولهُ « :م َف ْلطَحة » بضم امليم وفتح الفاء وسكون الالم وفتح الطاء املهملة وباحلاء املهملة أي :عريضة،
يقال :فلطح القرص إذا بسطه وعرضه.
قوله« :عقيفاء » بضم العني املهملة وفتح القاف وسكون الياء آخر احلروف وبالفاء ممدودا ،ويروى« :

عقيفة » على وزن كرمية وهي املنعطفة املعوجة.

وله « :شوك السعدان » :هو يف أرض جند وهو نبت له شوكة عظيمة مثل احلسك من كل اجلوانب.
* والصراط خالف القنطرة ففي حديث البخاري :إذا خلص املؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بني اجلنة
والنار ،فيتقاصون مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا نقوا وهذبوا أذن هلم بدخول اجلنة..
والقنطرة تطلق يف اللغة على اجلسر كما قال صاحب اللسان ،وقد ذكر العيين يف شرح البخاري عند الكالم
على حديث البخاري السابق أن ابن التني قال :القنطرة كل شيء ينصب على عني أو واد ،وذكر أن
القرطيب مساها الصراط الثاين .وقال ابن حجر يف الفتح :الذي يظهر أهنا طرف الصراط مما يلي اجلنة،
وحيتمل أن تكون يف غريه بني الصراط واجلنة..
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النص الخامس :
رواه مسلم في صفة الجنة ,باب إثبات الحساب بسنده عن عائشة – رضي اهلل عنها  -قالت :قال
رسول اهلل  « : من حوسب عذب »  ,فقلـت :أليس قد قـال اهلل  :فسوف يحاسب حسابا
يسيرا  ؟ فقال « :ليس ذاك الحساب ,ومن نوقش الحساب عذب» وفي رواية « هلك »

شرح الحديث :

احلِس ِ
الْ ُمر َاد بِالْ ُم َح َ ِ ِ
اب ،فَيَ ْستَ ْل ِزُم الْ ُمنَاقَ َشةَ « َوَم ْن نوقش احلساب فَ َق ْد عذب».
َ
اسبَةَْ :حتر ُير ْ َ
قَ َال الْ ُقرطُِيب ِيف " الْم ْف ِه ِم "  :قَولُه « :ع هذب » :أَي ِيف النما ِر جزاء علَى ال مسيهئ ِ
ات المِيت أَظْ َهَرَها ِح َسابُهُ،
َ
ْ ُّ
ََ ً َ
ُْ ُ َ
ْ
ُ
ِ ِِ ِ
ِ
احلِس ِ
ك » أَي بِالْع َذ ِ
اب
َوقَ ْولُهَُ « :هلَ َ
اب ِيف النما ِر ،قَ َال َوَمتَ مس َك ْ
ْ َ
ت السيدة َعائ َشةُ رضي اهلل عنها بظَاهر لَْفظ ْ َ
ِ
ِ
يل َوالْ َكثِ َري .
ألَنمهُ يَتَ نَ َاو ُل الْ َقل َ
ِ
و ِْ
ال الْ ُم ْؤِم ِن َعلَْي ِه
ض أ َْع َم ُ
اب الْ َم ْذ ُك َور ِيف ْاآليَة   :فسوف حياسب حسابا يسريا  إِممنَا ُه َو أَ ْن تُ ْعَر َ
احل َس َ
ف ِمنمةَ اللم ِه علَي ِه ِيف س ِْرتها علَي ِه ِيف الدُّنْيا وِيف ع ْف ِوهِ عْن ها ِيف ْاآل ِخرةِ َكما ِيف ح ِد ِ
يث ابْ ِن عُ َمَر ِيف
َح مىت يَ ْع ِر َ
َ َ َْ
َْ
َ َ َ ََ
َ
َ َ
مج َوى .
الن ْ
قَ َال ِعياض  :قَولُه  « :ع هذب » لَه معنَ ي ِ
ان :
َ ٌ ُْ
ُ َ ُ َْ َ
يح ما سلَف والتموبِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ض ُّ ِ
احلِس ِ
ِ
اب َو َع ْر ِ
يب.
أَ
يخ تَ ْعذ ٌ
الذنُوب َوالت ْموقيف َعلَى قَب ِ َ َ َ َ ْ
س ُمنَاقَ َشة ْ َ
َح ُد ُه َما :أَ من نَ ْف َ
اب إِ ْذ َال حسنَةَ لِْلعب ِد إِمال ِمن ِعْن ِد اللم ِه ِِإلقْ َدا ِرهِ علَي ها وتَ ْف ِ
ضي إِ َىل ِ ِ
والثَّانِي  :أَنمه ي ْف ِ
اق الْع َذ ِ
ضيلِ ِه َعلَْي ِه
َ َ َْ
ْ
است ْح َق َ
َ
ْ
ُُ
َ َْ َ
ِِّبا وِه َدايتِ ِه َهلا وِألَ من ْ ِ
ِ
ص لِو ْج ِه ِه قَلِيل  .ويُ َؤيه ُد َه َذا الث ِ
ك ».
ُخَرىَ « :هلَ َ
ماينَ قَ ْولُهُ ِيف الهرَوايَة ْاأل ْ
ٌ َ
َ َ َ ََ
اخلَال َ َ
ِ ِ
ص ِح ِ
ماس ،فَم ِن استُ ْق ِ
ِ
ِ
ص َي َعلَْي ِه
َوقَ َال النم َوِو ُّ
ب َعلَى الن ِ َ ْ
يح؛ ألَ من التم ْقص َري َغال ٌ
يل الثماين ُه َو ال م ُ
ي رمحه اهلل ( :التمأْو ُ
ِ
ظ ِْ ِ
ِ ِ ِ
ظ
بَ ،ولَْف ُ
ض ِة أَ من لَْف َ
َوَملْ يُ َس َام ْحَ :هلَ َ
كَ ،وقَ َال َغْي ُرهَُ :و ْجهُ الْ ُم َع َار َ
احلَديث َعامٌّ يف تَ ْعذيب ُك هل َم ْن ُحوس َ
ِ
ِ
احلِس ِ
ِ
ض َوُه َو إِبْ َر ُاز ْاأل َْع َم ِال
يق ْ
ْاآليَة َد ٌّال َعلَى أَ من بَ ْع َ
اب ِيف ْاآليَة :الْ َع ْر ُ
بَ ،وطَ ِر ُ
ض ُه ْم َال يُ َع مذ ُ
اجلَ ْم ِع أَ من الْ ُمَر َاد ب ْ َ
فص ِ
احبَ َها بِ ُذنُوبِِه مثُم يَتَ َج َاوُز َعْنهُ ) .
َوإِظْ َه ُارَها فَيُ َعهر ُ َ
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النص السادس :

َّ ِ
ِ
ين اتَّـ َقوا َّونَ َذ ُر
قال اهلل تعالىَ  :وإِن ِّمن ُك ْم إَِّال َوا ِر ُد َها َكا َن َعلَى َربِّ َ
ك َح ْت ًما َّم ْقضيًّا ( )71ثُ َّم نُـنَ ِّجي الذ َ
ِِ
ين فِ َيها ِجثِيًّا  [ سورة مريم]72-71 :
الظَّالم َ

شرح اآلية :

ف أ َْهل الْعِْلم ِيف َم ْع َىن الْ ُوُرود الم ِذي ذَ َكَرهُ اللمه ِيف َه َذا الْ َم ْو ِضع:
ْ
اختَ لَ َ
ُّخول .
ضهم  :الد ُ
قَ َال بَ ْع ْ
آخ ُرو َن  :بَ ْل ُه َو الْ َمرور.
َوقَ َال َ
ِِ
ِ
ني ،وذكروا قول اِبْن َعبماس َ  وإِ ْن ِمْن ُك ْم
ُّخول َ ،ولَكنمهُ َع َىن الْ ُكفمار ُدون الْ ُم ْؤمن َ
آخ ُرو َن ُ :ه َو الد ُ
َوقَ َال َ
ِ
ِ
ِ
دها  يَ ْع ِين
دها ُم ْؤمن ،وكان عك ِرَمة يَ ُقولَ  :وإِ ْن مْن ُك ْم إِمال َوا ِر َ
دها  يَ ْع ِين الْ ُكفمار  ،قَ َال َ :ال يَِر َ
إِمال َوا ِر َ
الْ ُكفمار .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّخول.
آخ ُرو َن  :بَ ْل الْ ُوُرود َع ّام ل ُك هل ُم ْؤمن َوَكافر َ ،غ ْري أَ من ُوُرود الْ ُم ْؤمن الْ ُم ُرور َ ،وُوُرود الْ َكافر الد ُ
َوقَ َال َ
وبعضهم فسر الورود املذكور هو  :اإلشراف عليها والقرب منها  ،دون الدخول وهذا قول احلسن وقتادة،
واحتج من قال بأن الورود قد يأيت يف القرآن الكرمي مبعىن اإلشراف واملقاربة ،كما يف قوله تعاىل َ  :ولَ مما
َوَرَد َمآءَ َم ْديَ َن  ، ووجه استدالهلم قالوا  :هذا ورود مقاربة  ،وإشراف عليه دون الدخول فيه .و استدلوا
بقوله تعاىل  :فَأ َْر َسلُواْ َوا ِرَد ُه ْم  ومن املعلوم أن ذلك الوارد مل يدخل املاء  ،كذلك احتجوا باللغة العربية
بأن العرب تقول وردت القافلة البلد  ،وإن مل تدخلها  ،ولكن قربت منها  ،ونظريه من كالم العرب قول
زهري بن أيب سلمى يف معلقته :
تركن عصي احلاضر املتخيم
وملا وردن املاء زرقا مجامه
* والراجح :قال ابن أيب العز احلنفي ( :اختلف املفسرون يف املراد بالورود املذكور يف قوله تعاىلَ  :وإِن
همن ُك ْم إِمال َوا ِرُد َها  ما هو؟ ،واألظهر واألقوى :أنه املرور على الصراط).
وقال النووي( :والصحيح أن املراد بالورود يف اآلية :املرور على الصراط ،وهو جسر منصوب على جهنم ،
فيقع فيها أهلها  ،وينجو اآلخرون ).
ووجه استدالهلم به  :أ من ورود النار ال يستلزم دخوهلا  ،وأن النجاة من الشر ال تستلزم حصوله  ،بل تستلزم
انعقاد سببه  ،فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ومل يتمكنوا منه يقال جناه اهلل منهم وهلذا قال تعاىل َ  :ولَ مما َجاء
مِ
اب َغلِ ٍ
ِ ٍ
اهم همن َع َذ ٍ
يظ  [سورة هود ] 58:
ين َآمنُواْ َم َعهُ بَر ْمحَة همنما َوجنَمْي نَ ُ ْ
أ َْم ُرنَا جنَمْي نَا ُهوداً َوالذ َ
60

ومل يكن العذاب أصاِّبم  ،ولكن أصاب غريهم  ،ولوال ما خصهم اهلل به من أسباب النجاة ألصاِّبم ما
مِ
ين اتم َقوا مونَ َذ ُر
أصاب أولئك وكذلك حال الوارد يف النار ميرون فوقها على الصراط   :مثُم نُنَ هجي الذ َ
ِِ
ني فِ َيها ِجثِيّاً 
الظمالم َ
ِ
ت :قَ َال َر ُسول اللمه َ وُه َو ِيف بَْيت
واستدلوا حبديث أ ُّم ُمبَشهر رضي اهلل عنها ا ْمَرأَة َزيْد بْن َحا ِرثَة  قَالَ ْ
صة رضي اهلل
َحد َش ِه َد بَ ْد ًرا َو ْ
ت :فَ َقالَ ْ
احلُ َديْبِيَة» ،قَالَ ْ
ت َح ْف َ
َح ْف َ
صة رضي اهلل عنهاَ « :ال يَ ْد ُخل النمار أ َ
ِ
م
دها  ؟ فَ َق َال َر ُسول اللمه  « :فَ َم ْه  مثُم يُنَ هجي
س اللمه يَ ُقولَ  :وإِ ْن مْن ُك ْم إِمال َوا ِر َ
عنها :يَا َر ُسول الله  ،أَلَْي َ
مِ
ين اِتم َق ْوا . » 
اللمه الذ َ
والصراط :جسر على منت جهنم مير عليه الناس ،وقد يسقط بعض الناس؛ لشدة معاصيه وكثرة معاصيه،

فيعاقب بقدر معاصيه ،مث خيرجه اهلل من النار إذا كان موحداً مؤمنا ،وأما الكفار فال ميرون ،بل يساقون إىل
النار ،وحيشرون إليها نعوذ باهلل من ذلك ،لكن بعض العصاة الذين مل يعفو اهلل عنهم قد يسقط مبعاصيه
اليت مات عليها ،مل يتب كالزنا ،وشرب املسكر ،وعقوق الوالدين ،وأكل الربا ،وأشباه ذلك من املعاصي
ِ
ِ
ِ
ك
الكبرية ،صاحبها حتت مشيئة اهلل كما قال اهلل سبحانه  :إِ من اللّهَ الَ يَ ْغف ُر أَن يُ ْشَرَك بِِه َويَ ْغف ُر َما ُدو َن ذَل َ
لِ َمن يَ َشاء[ سورة النساء ]48:وهو سبحانه ال يغفر الشرك ملن مات عليه ،ولكنه يغفر ما دون ذلك من
املعاصي ملن يشاء -سبحانه وتعاىل.-
وبعض أهل املعاصي يدخل النار ال يغفر هلم  ،كما تواترت يف ذلك األحاديث عن رسول اهلل  فقد صح
عن رسول اهلل  يف األحاديث الكثرية أن بعض العصاة يدخلون النار ويقيم فيها ما شاء اهلل ،فقد تطول
إقامته؛ لكثرة معاصيه اليت مل يتب منها ،وقد تقل ويشفع النيب  - للعصاة عدة شفاعات حيد اهلل له
حداً ،فيخرجهم من النار فضالً منه -سبحانه وتعاىل -عليهم؛ ألهنم ماتوا على التوحيد واإلسالم ،لكن هلم
معاصي مل يتوبوا منها ،وهكذا تشفع املالئكة ،يشفع املؤمنون ،يشفع األفراط ،ويبقى أناس يف النار من
العصاة ال خيرجون بالشفاعة ،فيخرجهم اهلل -جل وعال -فضالً منه  خيرجهم من النار بفضله؛ ألهنم
ماتوا على التوحيد ،ماتوا على اإلسالم ،لكن هلم معاصي ماتوا عليها مل يتوبوا فعذبوا من أجلها ،مث بعد
مضي املدة اليت كتبها اهلل عليهم وبعد تطهريهم بالنار خيرجهم اهلل من النار إىل اجلنة فضالً منه -سبحانه
وتعاىل ،-ومبا ذكرنا يتضح معىن الورود وأن قوله -سبحانه وتعاىل -وإن منكم إال واردها .يعين املرور فقط
فناج مسلم ومكدس يف النار».
ألهل اإلميان ،وأن بعض العصاة قد يسقط يف النار ،وهلذا يف احلديثٍ « :
فاملؤمن السليم ينجو وبعض العصاة كذلك ،وبعض العصاة قد خير ،ويسقط.
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النص السابع :

قال اهلل تعالى  :فَأ ََّما الَّ ِذين َش ُقوا فَِفي النَّا ِر لَ ُهم فِ َيها َزفِير و َش ِهي ٌق (َ )106خالِ ِدين فِ َيها ما َدام ِ
ت
َ َ
ْ
َ
ٌ َ
َ
ك فَـعَّ ٌ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ْجن َِّة
َّ
ك إِ َّن َربَّ َ
اء َربُّ َ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
ين ُسع ُدوا فَفي ال َ
ال ل َما يُ ِري ُد (َ )107وأ ََّما الذ َ
ض إَِّال َما َش َ
ك َعطَاء غَيـر مج ُذ ٍ
َخالِ ِدين فِ َيها ما َدام ِ
وذ [ سورة هود 106 :
ت َّ
اء َربُّ َ
الس َم َاو ُ
ً َْ َ ْ
ات َو ْاألَ ْر ُ
َ َ
َ
ض إَِّال َما َش َ
– .] 108

شرح اآلية :

ُّسهم َزفِري
قولهَ  :هلُ ْم فِ َيها َزفِري َو َش ِهيق قَ َال اِبْن َعبماس :المزفِري ِيف ْ
احلَْلقَ ،وال مش ِهيق ِيف ال م
ص ْدر ،أ ْ
َي تَنَ ف ْ
ِ
ِ
ِ
ك.
ذهم النم ْفس َش ِهيق ل َما ُه ْم ف ِيه ِم ْن الْ َع َذاب ِعيَا ًذا بِاَللم ِه ِم ْن َذل َ
َوأ ْ
َخ ْ
قوله :خالِ ِد ِ
ت
ت ال مس َم َاوات َو ْاأل َْرض  قَ َال ابْن َج ِرير الطربيِ ( :م ْن َع َادة الْ َعَرب إِذَا أ ََر َاد ْ
ين ف َيها َما َد َام ْ
َ َ
ِ
ِ
ك ي ُقولُو َن هو ب ٍ
أَ ْن تَ ِ
صف الش ِ
اق َما
موِام أَبَ ًدا قَالَ ْ
َُ َ
تَ :ه َذا َدائم َد َوام ال مس َم َاوات َو ْاأل َْرضَ ،وَك َذل َ َ
ميء بالد َ
ْ
اِخت لَف اللميل والنمهار فَخاطَب هم ج مل ثَناؤه ِمبا ي ت عارفُونَه ب ينهم فَ َق َال   :خالِ ِد ِ
ت ال مس َم َاوات
ين ف َيها َما َد َام ْ
ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ََ َ َ ُ َ ْ ْ
َ َ
َو ْاأل َْرض ) 
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ين
قال ابن كثري َ ) :وقَ ْوله  :إمال َما َشاءَ َربّك إ من َربّك فَعمال لَ َما يُِريد َ ك َق ْوله  :النمار َمثْ َوا ُك ْم َخالد َ
ِ
ِ ِ
ِ
ف الْ ُم َف هس ُرو َن ِيف الْ ُمَراد ِم ْن َه َذا ِاال ْستِثْ نَاء َعلَى
ف َيها إِمال َما َشاءَ اللمه إِ من َربّك َحكيم َعليم َ ،وقَ ْد ا ْختَ لَ َ
ِ
ي ِيف كِتَابِِه " َزاد الْ َم ِسري" َو َغ ْريه ِم ْن عُلَ َماء التم ْف ِسري َونَ َق َل َكثِ ًريا
اها الشْميخ أَبُو الْ َفَرج ابْن ْ
أَقْ َوال َكث َرية َح َك َ
اجلَ ْوِز ّ
ِ
ِ
ِمْن َها ِْ
ض محاك
اختَ َار ُه َو َما نَ َقلَهُ َع ْن َخالِد بْن َم ْع َدان َوال م
اإل َمام أَبُو َج ْع َفر بْن َج ِرير َ -رمحَهُ اللمه ِ -يف كتَابه َو ْ
ِ
ِ ِ
صاة ِم ْن أ َْهل
َوقَتَ َادة َوابْن ِسنَان َوَرَواهُ اِبْن أَِيب َح ِامت َع ْن اِبْن َعبماس َو ْ
احلَ َسن أَيْ ً
ضا أَ من اال ْستثْ نَاء َعائد َعلَى الْ ُع َ
ِِ
ِ
التمو ِحيد ِمممن ُخيْ ِرجهم اللمه ِمن النمار بِ َش َفاع ِة الشمافِعِ ِ
ني َح مىت يَ ْش َفعُو َن ِيف
َ
ني َوالْ ُم ْؤمن َ
ني م ْن الْ َم َالئ َكة َوالنمبِيه َ
َ
ْ
ْ
ْ ُُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني فَتُ ْخرِج ِم ْن النمار َم ْن َملْ يَ ْع َمل َخْي را قَ ُّ
مهر َال
ط َوقَا َل يَ ْوًما م ْن الد ْ
َص َحاب الْ َكبَائر مثُم تَأِْيت َر ْمحَة أ َْر َحم المرامح َ
أْ
ً
ضم ِ ِ
ِ
إِلَه إِمال اللمه َكما ورد ِ ِ
ك ْاألَخبار ال م ِ
ِ
ك ِم ْن َح ِديث
ون ذَل َ
َ َََ ْ
يحة الْ ُم ْستَف َ
صح َ
ت ب َذل َ ْ َ
يضة َع ْن َر ُسول اللمه  مبَ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ص َحابَة وَال يَْب َقى بَ ْعد َذلِ َ ِ
ب َعلَْي ِه
هم ِم ْن ال م
أَنَس َو َجابر َوأَِيب َسعيد َوأَِيب ُهَريْ َرة َو َغ ْري ْ
َ
ك يف النمار إمال َم ْن َو َج َ
اخلُلُود فِ َيها َوَال َِحميد لَهُ َعْن َها َ ،وَه َذا الم ِذي َعلَْي ِه َكثِري ِم ْن الْعُلَ َماء قَ ِدميًا َو َح ِديثًا ِيف تَ ْف ِسري َه ِذهِ ْاآليَة الْ َك ِرميَة
ْ
).
وقد أجاب السلف بعدد من األجوبة على ذلك االشتباه وقد أوردها ابن أيب العز رمحه اهلل يف بيان إمجاع
أهل العلم على أبدية اجلنة ،فقال ( :واختلف السلف يف هذا االستثناء ،فقيل :معناه إال مدة مكثهم يف
النار  ،وهذا يكون ملن دخل منهم إىل النار مث أخرج منها .وقيل :إال مدة مقامهم يف املوقف .وقيل :إال
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مدة مقامهم يف القبور واملوقف  .وقيل :هو استثناء الرب وال يفعله ،كما تقول :واهلل ألضربنك إال أن أرى
غري ذلك ،وأنت ال تراه  ،بل جتزم بضربه  ..إىل آخر ما ذكر من أقوال ،مث قال  :وعلى كل تقدير  ،فهذا
االستثناء من املتشابه  ،وقوله   :عطَاء َغي ر َْجم ُذ ٍ
وذ[ هود ]108:حمكم  ،وكذلك قوله تعاىل   :إِ من َه َذا
َ ً َْ
لَ ِرْزقُنَا َما لَهُ ِم ْن نَ َف ٍاد[ ص ]54:وقوله  :أُ ُكلُ َها َدائِ ٌم َو ِظلُّ َها[ الرعد ]35:وقوله َ  :وَما ُه ْم ِمْن َها
ِ ِ
ني[ احلجر. ) ]48:
مبُ ْخَرج َ
وكان هذا التوجيه منه  -رمحه اهلل  -من أحسن ما قيل يف تفسري االستثناء  ،حيث كان اإلعراض عن
اخلوض يف املتشابه  ،والرد إىل احملكم ؛ مما امتدح اهلل تعاىل عباده به ؛ ألنه سيمة التسليم واإلذعان ،الذي
يقتضيه اإلميان باهلل تعاىل والرضى بدينه.
ومع أن هذا القول هو اجملمع عليه عند أهل العلم  ،إال أن هناك من خالف ذلك اإلمجاع فيما يتعلق خبلود
النار  ،فقال بفنائها مستندا إىل عدد من األدلة السمعية والعقلية  ،وقد أورد اإلمام ابن القيم -رمحه اهلل -
أدلة القائلني بذلك  ،مع ميله الواضح إىل ترجيح ما ذهبوا إليه  ،ومل يكن هذا هو قوله الوحيد  ،بل له قول
آخر انتصر له يف عدد من مؤلفاته وهو القول بالتوقف  ،حيث استند يف ذلك إىل االستثناء الوارد يف اآلية
 ،إذ إرجاع األمر إىل مشيئة اهلل وحده يقضي بعدم التقدمي بني يديه بغري دليل ،ولكن الصحيح يف املسألة
أن األدلة على بقاء النار من احملكم البني  ،الذي ال يرد عليه أدىن اعرتاض  ،وليس يف اجلزم به ما يعارض
أدب التلقي بالقبول عن اهلل ورسوله  ،بل القول به هو حقيقة مثرة الرد إليهما.
َوقَ ْوله   :إِ من َربّك فَعمال لِ َما يُِريد  يَ ُقول تَ َع َاىل ِذ ْكره  :إِ من َربّك يَا ُحمَ ممد َال ميَْنَعهُ َمانِع ِم ْن فِ ْعل َما أ ََر َاد فِ ْعله
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
يم ْن َشاءَ ِم ْن َخلْقه
صاهُ َو َخالَ َ
مبَ ْن َع َ
ف أ َْمره م ْن انْت َقام مْنهُ َ ،ولَكنمهُ يَ ْف َعل َما يَ َشاء  ،فَيَ ْمضي ف ْعله فيه ْم َوف َ
ِ
ضاءَهُ .
ف ْعله َوقَ َ
مِ
الر ُسل.
ين ُسعِ ُدوا  يقول ابن كثريَ :وُه ْم أَتْ بَاع ُّ
أما قوله تَ َع َاىلَ  :وأَما الذ َ
اجلنمة  خالِ ِد ِ
ِِ
ني فِ َيها أَبَ ًدا.
 فَِفي ْ
َي َماكث َ
ين ف َيها  أ ْ
َي فَ َمأْ َو ُاه ْم َْ
اجلَنمة  أ ْ
َ َ
 ما دامت ال مسماوات و ْاألَرض إِمال ما شاء ربك  :معىن ِاالستِثْ ناء ههنا أَ من دو ِ
يما ُه ْم فِ ِيه ِم ْن
َ ْ َ ْ َ َ َُ
َ َ َ َّ
َ ََ ْ َ َ َ ْ
ََ ْ
امهم ف َ
ِ
س أ َْمًرا َو ِاجبًا بِ َذاتِِه بَ ْل ُه َو َم ْوُكول إِ َىل َم ِشيئَة اللمه تَ َع َاىل فَلَهُ الْ ِمنمة َعلَْي ِه ْم َدائِ ًما َوِهلََذا يُْل َه ُمو َن
النمعيم لَْي َ
مسبِيح َوالتم ْح ِميد َك َما يُْل َه ُمون النم َفس .
الت ْ
احلسن الْبص ِري ِ :هي ِيف حق عصاة الْمو هح ِد م ِ
ِ
مب
َوقَ َال ال م
ين َكانُوا ِيف النمار مثُم أ ْ
ُخ ِر ُجوا مْن َها َو َعق َ
ين الذ َ
ض محاك َو َْ َ َ ْ ّ َ َ ّ ُ َ ُ َ َ
ِ
اهد وابن عبماس وأَبو الْعالِية و َغري و ِ
ذَلِ َ ِ ِِ
احد لِئَ مال يُتَ َومهم
ك ب َق ْوله َ  :عطَاء َغ ْري َْجم ُذوذ  أ ْ
َي َم ْقطُوع قَالَهُ ُجمَ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اك أَ من
ني ُهنَ َ
موِام َو َع َدم االنْقطَاع َك َما بَ م َ
بَ ْعد ذ ْكره الْ َمشيئَة أَ من مثَم انْقطَاع أ َْو لَْبس أ َْو َش ْيء بَ ْل َحتَ َم لَهُ بالد َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ْمته َع مذبَ ُه ْم َوِهلََذا قَ َال   :إِ من َربّك فَعمال
َع َذاب أ َْهل النمار يف النمار َدائ ًما َم ْرُدود إ َىل َمشيئَته َوأَنمهُ ب َع ْدله َوحك َ
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ِ
صود بَِق ْولِِه  :
ب الْ ُقلُوب َوثَبم َ
ت الْ َم ْق ُ
ل َما يُِريد َ ك َما قَ َال َ  :ال يُ ْسأَل َع مما يَ ْف َعل َوُه ْم يُ ْسأَلُو َن َ وُهنَا طَيم َ
َعطَاء َغ ْري َْجم ُذوذ .
ِ
وقَ ْد جاء ِيف ال م ِ
يح ْ ِ
اجلَنمة َوالنمار مثُم يُ َقال  :يَا أ َْهل
ص َورة َكْبش أ َْملَح فَيُ ْذبَح بَ ْني ْ
ني « :يُ ْؤتَى بِالْ َم ْوت ِيف ُ
صح َ
َ ََ
اجلنمة خلُود فَ َال موت ويا أَهل النمار خلُود فَ َال موت » وِيف ال م ِ
اجلَنمة إِ من
ضا  « :فَيُ َقال  :يَا أ َْهل ْ
ص حيح أَيْ ً
َ ْ ََ ْ
ُ
َْ ُ
َْ
َ
يشوا فَ َال َمتُوتُوا أَب ًدا وإِ من لَ ُكم أَ ْن تَ ِشبُّوا فَ َال تَهرموا أَب ًدا وإِ من لَ ُكم أَ ْن تَ ِ
ص ُّحوا فَ َال تَ ْس َق ُموا أَبَ ًدا َوإِ من
لَ ُك ْم أَ ْن تَعِ ُ
ْ
ْ
ْ َُ َ َ
َ َ
َسوا أَبَ ًدا » .
لَ ُك ْم أَ ْن تَ ْن َع ُموا فَ َال تَْبأ ُ


انتهى املنهج
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